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Anotace: 

Tato disertační práce je zaměřena na problematiku zatížení horninového prostředí 

seizmickými účinky. Pozornost je zaměřena především na technickou seizmicitu, která je 

vyvolaná zejména provozem stavebních strojů. Odezva horninového prostředí na vibrace, 

které jsou vyvolané stavebními stoji, je sledována v podobě maximálních amplitud rychlosti 

kmitání. Účinky technické seizmicity a jejich vlivy na horninové prostředí jsou v této práci 

simulovány prostřednictvím matematických modelů, které jsou vytvořeny ve výpočetních 

programech založených na metodě konečných prvků. 

První ze dvou stěžejních částí této disertační práce je zaměřena na studii vlastností 

horninového prostředí a parametrů stavebních strojů, které mohou ovlivnit odezvu vibrací 

v horninovém prostředí. V dílčích kapitolách je dále v parametrických modelech sledováno, 

jaký vliv mají změny jednotlivých vlastností (např. jiný typ stavebního stroje, změna 

frekvence zarážení štětovnic, jiný typ zeminy nebo změna jejich jednotlivých vlastností atd.) 

na hodnotu maximální amplitudy rychlosti kmitání. V některých případech jsou výsledky 

matematických modelů srovnány i s experimentálním monitorovacím měřením in-situ.  

Druhá její stěžejní část se zabývá využitím stochastického způsobu modelování 

horninového prostředí vystaveného technické seizmicitě. Pomocí metody LHS je pro každou 

ze tří proměnných vlastností (Edef, φef, cef) vygenerováno 20 vstupních parametrů. Na základě 

těchto generovaných (stochastických) hodnot a zvolených deterministických hodnot dalších 

typů parametrů je vytvořeno 20 modelů. Tyto modely jsou následně statisticky zpracovány. 

Z výsledků modelů byly stanoveny rozsahy hodnot maximální amplitudy rychlosti kmitání, ve 

kterých se s určitou pravděpodobnostní pohybují, a byly formulovány některé praktické 

doporučení pro optimalizaci procesu výstavby.   

 

Klíčová slova: 

Technická seizmicita, horninové prostředí, maximální amplituda rychlosti kmitání, 

matematický model, stochastický přístup, Latin hypercube sampling.  
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Annotation: 

In this doctoral thesis was presented influence of seismic load to geological 

environment. Especially this thesis deals with technical seismicity, which was caused by 

construction machines. Influence of technical seismicity in geological environment was 

observed in terms of the peak oscillation velocity. This impact was simulated by the 

mathematical models based on finite element method. 

The first of two main parts of the doctoral thesis was focused on the study of 

properties of geological environment and parameters of construction machines, which affect 

the seismic response in geological environment.  Influence of properties (for example type of 

construction machines or geological environment, frequency of vibration or strength and 

stress-strain properties of soil) to peak oscillation velocity were observed in sub-chapters. The 

selected results of models were compared with experimental measurement in-situ. 

The second of main parts of the doctoral thesis deals with the using of stochastic 

approach to modeling of technical seismicity in the geological environment.  The 20 input 

parameters were generated by using LHS method for three variable parameters of geological 

environment (Edef, φef, cef). These both stochastic input parameters and deterministic input 

parameters were entered into 20 models. On the basis of the model results the basic statistical 

characteristics were evaluated.  In the end the ranges of peak oscillation velocities were 

determined with a certain probability level and some practical recommendations for the 

optimization of the construction process were formulated. 

 

Keywords: 

Technical seismic, geological environment, Peak oscillation velocity, mathematical 

model, stochastic approach, Latin hypercube sampling. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ, SYMBOLŮ A ZKRATEK  

A  … Matice souřadnic vrcholů prvku;  

Ac … Průřezová plocha [m
2
];  

Ah …  Roznášecí plocha zatížení kolmá na směr zatížení [m
2
]; 

Av …  Roznášecí plocha zatížení ve svislém směru [m
2
]; 

B  … Matice získaná z bázových funkcí; 

Bh …  Šířka roznosu v horizontálním směru [m]; 

Bv …  Šířka roznosu ve vertikálním směru [m]; 

C … Matice tlumení; 

1C  a 2C …  Relaxační koeficienty pro zlepšení účinku absorpce [-]; 

pC  ...  Útlumový koeficient primárních seizmických vln [kN.s.m
-3

]; 

sC  …  Útlumový koeficient sekundárních seizmických vln [kN.s.m
-3

]; 

D … Matice materiálových konstant; 

E0 …  Modul pružnosti prostředí [MPa]; 

Edef …  Deformační modul [MPa]; 

Eoed …  Edometrický modul [MPa]; 

F … Síla [kN];  

F


 … Výsledný vektor zatížení; 

T

kF


 … Transponovaný lokální vektor zatížení prvku k; 

t

intF  … Vektor vnitřních zatížení na začátku časového kroku (t); 

tt

extF
  … Vektor vnějších zatížení na konci časového kroku (t + Δt); 

statF  … Statická lineární síla [kN.m
-1

]; 

Fdist(x)  …  Distribuční funkce; 

FAST … Fakulta stavební; 

FEI … Fakulta elektrotechniky a informatiky; 

G  …  Smykový modul [MPa];  

GEE … Geotechnical earthquake engineering - geotechnické zemětřesné inženýrství; 

GLHS  … Program pro náhodnou generaci metodou LHS; 

ID … Index ulehlosti [-]; 
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K … Matice tuhosti; 

Kk … Lokální matice tuhosti prvku k; 

LHS … Latin hypercube sampling; 

M … Hmotnostní matice; 

MHP … Metoda hraničních prvků (Boundary elements method, BEM); 

MKD  … Metoda konečných diferencí (Finite difference method, FDM); 

MKP … Metoda konečných prvků (Finite element method, FEM); 

MOE  … Metoda oddělených elementů (Distinct elements method, DEM); 

N … Počet intervalů = počet simulací; 

Nb … Matice charakterizující průběh bázové funkce v oboru jednoho prvku; 

SFEM … Stochastická metoda konečných prvků (Stochastic finite element method) 

T  …  Perioda neboli doba jednoho kmitu [s]; 

U …  Matice nezávisle proměnných funkcí; 

Vp  …  Rychlost šíření objemových seizmických vln v podélném směru [m.s
-1

]; 

Vs  …  Rychlost šíření objemových seizmických vln v příčném směru [m.s
-1

]; 

Xi …  Náhodná veličina (vstupní parametry); 

Y …  Náhodná odezva; 

 

a  … Zrychlení [m.s
-2

]; 

ag  … Gravitační zrychlení [m.s
-2

]; 

am …  Amplituda, největší vzdálenost bodu od rovnovážné polohy [m], 

a


 … Sloupcový vektor neznámých koeficientů aproximační funkce posunů 

bb  … Šíře běhounu vibračního válce [m] 

0c  až 7c …  Koeficienty dynamické integrace pro stanovení rychlosti a zrychlení; 

cef … Efektivní soudržnost [kPa]; 

f  …  Frekvence neboli počet kmitů za sekundu [Hz]; 

f(x)  …  Funkce hustoty pravděpodobnosti; 

kh …  Horizontální modul reakce podloží v závislosti na šířce roznosu [kN.m
-3

]; 

kv …  Vertikální modul reakce podloží v závislosti na šířce roznosu [kN.m
-3

]; 

kho a kvo…  Horizontální a vertikální modul reakce podloží [kPa];  

m … Hmotnost tělesa [kg]; 
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bm  … Hmotnost běhounu vibračního válce [kg]; 

t  …  Čas [s];   

u  …  Okamžitá výchylka od rovnovážné polohy v daném čase (posun) [m]; 

u


 … Sloupcový vektor funkce posunutí na prvku; 

v  … Rychlost kmitání [mm.s
-1

]; 

vx  … Rychlost kmitání v ose x [mm.s
-1

]; 

vy  … Rychlost kmitání v ose y [mm.s
-1

]; 

xi … Reprezentativní hodnota náhodné veličiny; 

 

Δt  …  Časový krok [s]; 

Δu … Vektor přírůstků neznámých posunutí; 

Πc … Celkové potenciální energie tělesa; 

Πe … Potenciál energie vnějších sil; 

Πi … Potenciál energie vnitřních sil; 

αMRP …  Konstanta pro stanovení modulu reakce podloží [-]; 

αN a βN …  Integrační konstanty implicitní (Newmarkovy) metody [-]; 

αR … Rayleighův součinitel tlumení, zohledňuje vliv objemu [-]; 

β … Součinitel pro převod z Edef na Eoed [-]; 

βR … Rayleighův součinitel tlumení, zohledňuje vliv tuhosti systému [-]; 

γ … Objemová tíha zeminy [kN.m
-3

];  




 … Vektor deformačních parametrů prvku; 




 … Složky deformace prvku; 

L  … Lamého první konstanta [MPa]; 

μ … Střední hodnota náhodné veličiny; 

L  … Lamého druhá konstanta [MPa]; 

ν  …  Poissonovo číslo [-]; 

ξ  … Poměrné tlumení vibrací [-]; 

π … Ludolfovo číslo [-]; 

ρ  …  Hustota prostředí [kg.m
-3

]; 

σ …  Směrodatná odchylka náhodné veličiny; 
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σ
2
 … Rozptyl náhodné veličiny; 

σn … Normálové napětí [kPa]; 




 … Vektor složek napětí na prvku; 

τ … Smykové napětí [kPa]; 

ef  … Efektivní úhel vnitřního tření zeminy [°]; 

ω  …  Kruhová frekvence, úhlová rychlost [s
-1

, rad.s
-1

]; 



Modelování vlivu technické seizmicity na okolní horninové prostředí 2013 

 

7 

 

1.  ÚVOD 

Ačkoli již dávno dokázali lidé stavět tunely, přehrady či základy budov 

i v nepříznivém horninovém prostředí, vlastním horninovým prostředím jako vědním oborem 

se začínají zabývat až v prvních dvou třetinách 20. století. Tehdy pokládá základy současné 

geotechniky pražský rodák Karl Terzaghi (1883 – 1963). Základem pro realizaci 

geotechnických staveb a nejen jich je snaha o co nejoptimálnější spolupráci mezi stavební 

konstrukcí a horninovým prostředím. 

Horninové prostředí bývá sice při stavbě i po jejím dokončení ovlivněno především 

statickým zatížením, ovšem v nemalé míře se zde uplatňuje také vliv zatížení dynamického. 

Toto zatížení je možné rozdělit z hlediska příčin jeho vzniku do tří skupin. První skupinou, na 

niž člověk nemá vliv, je tzv. přírodní seizmicita. Nejčastěji tvoří přírodní seizmicitu 

tektonické zemětřesení. Druhou skupinu zatížení vyvolává přímá lidská činnost a nazývá se 

technická seizmicita. Do této skupiny lze například zahrnout činnost průmyslových strojních 

zařízení či stavebních strojů, trhací práce nebo pohyb dopravních prostředků. Poslední třetí 

skupinou je tzv. indukovaná seizmicita, již představují déle trvající změny v horninovém 

masivu vyvolané lidskou činností. Jedná se především o hlubinnou či povrchovou těžba 

surovin. Tato práce se dále zaměřuje na přímé ovlivnění horninového prostředí technickou 

seizmicitou.  

Během dynamického zatížení horninového prostředí dochází k šíření seizmických vln, 

při kterém může být, mimo jiné, porušeno horninové prostředí či nepříznivě seizmicky 

zatíženy stavební konstrukce, nebo negativně ovlivněno pohodlí a zdraví lidí. Vliv 

seizmických účinků se v České republice nejčastěji stanovuje na základě maximální 

amplitudy rychlosti kmitání. Cílem všech stavebních realizací je, aby hodnota maximální 

amplitudy rychlosti kmitání byla co nejnižší. Zcela eliminovat vliv seizmicity není možné, 

a proto jsou stanoveny hranice, do kterých ještě seizmicita nepůsobí škodlivě na své okolí 

(např. v případě ovlivnění stavebních objektů určuje tyto limity norma ČSN 73 0040). 

Na intenzitu seizmického vlnění a jeho následné účinky májí především vliv zdroj 

dynamického zatížení a vlastnosti prostředí, kterým se seizmické vlny šíří.  

Snaha předcházet negativním vlivům seizmických vln šířících se daným horninovým 

prostředím vede k podrobnějšímu průzkumu jak vlastností tohoto horninového prostředí, tak 

i  parametrů samotného zatížení. Pro stanovení předpokládané odezvy seizmického zatížení 

v horninovém prostředí, či přilehlých konstrukcích je možné využít matematického 

modelování. Použití matematických modelů ve stavební praxi si získalo oblibu zejména jako 

podpora při navrhování složitějších konstrukcí, u kterých není možné dopředu znát jejich 

chování v odpovídající situaci. Větší uplatnění matematických modelů roste ruku v ruce 

s rozvojem výpočetní techniky, díky níž se dají využívat složitější metody výpočtů pro 

náročné úlohy, mezi které například patří modely geotechnických staveb nebo modely 

horninového prostředí vystavené dynamickému zatížení. Jednou z těchto dnes již standardních 

metod výpočtů je i numerická metoda konečných prvků, která tvoří teoretický základ mnoha 

výpočetních programů. K matematickému modelování bylo v této disertační práci využito 
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dostupných výpočetních programů na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava, 

jimiž jsou Plaxis a Midas GTS. Oba tyto výpočetní programy pracují na základě metody 

konečných prvků.     

Tato disertační práce je zaměřena jak na vstupní parametry dynamického zatížení 

horninového prostředí vyvolané stavební stroji, tak i na parametry daného prostředí, které 

výrazně ovlivňují maximální amplitudu rychlosti kmitání horninového prostředí. V případě 

vstupních parametrů dynamického zatížení jsou v této práci zvoleny parametry, které se dají 

změnit vhodně zvoleným strojním vybavením, nebo jeho vhodně zvoleným nastavením (např. 

frekvence vibrování). U parametrů horninového prostředí, kterým se vlnění šíří, je disertační 

práce zaměřena jak na samotný typ horninového prostředí, tak i na jeho jednotlivé vlastnosti. 

Komplikací horninového prostředí na rozdíl od konstrukčních (umělých) prvků, kde jsou 

vstupní parametry obvykle dostatečně známy, je i to, že parametry horninového prostředí 

vykazují určitou variabilitu a náhodnost v čase i prostoru. Při realizaci dynamických výpočtů 

představuje významný problém fakt, že parametry horninového prostředí určující jeho 

dynamickou odezvu obvykle nejsou známy s dostatečnou spolehlivostí, a proto je mnohdy 

představuje pouze více či méně kvalifikovaný odhad. Parametry horninového prostředí lze 

tedy považovat za náhodné proměnné, které se řídí jistými zákony pravděpodobnosti. 

Jedna z možností jak zohlednit proměnlivý charakter vstupních dat reálného procesu 

v matematickém modelování spočívá ve využití stochastických metod modelování, které jsou 

někdy též označovány jako pravděpodobnostní metody modelování. Tyto metody nacházejí 

v dnešní době rozsáhlé uplatnění v humanitních i přírodních vědách od medicíny či 

ekonomiky až po stavební inženýrství. Mezi nejznámější stochastické metody modelování 

patří simulační metoda Monte Carlo. Tato simulační metoda však vyžaduje realizaci velkého 

množství opakovaných výpočtů s generovanými hodnotami vstupních dat dle určitého 

rozdělení pravděpodobnosti a následné statistické vyhodnocení výsledků modelu. Proto 

aplikování této metody v oblasti numerického modelování je příliš časově náročné i přes 

využívání stále výkonnější výpočetní techniky. S postupem času byly a jsou vytvářeny různé 

modifikace metody Monte Carlo, mezi které patří i stochastická simulační metoda Latin 

Hypercube Sampling, zkráceně označovaná LHS. Tato metoda umožňuje snížit počet 

opakovaných výpočtů při zachování dostatečné přesnosti zpracování vstupních dat. 

V poslední části se tak tato práce zaměřuje na aplikaci LHS na vstupní parametry 

horninového prostředí vystaveného účinkům dynamického zatížení.   

Cílem této disertační práce je stanovení objektivních závěrů tykajících se tvorby 

dynamických matematických modelů zatížení technickou seizmicitou, stanovování vstupních 

parametrů a citlivosti odezvy na dané vstupní parametry. Samotná disertační práce se dělí do 

tří částí. Úvodní část je zaměřená na teoretické základy a vztahy určující seizmické chování 

horninového prostředí, prostřední část tvoří parametrická studie horninového prostředí 

prostřednictvím matematického modelování a třetí část se věnuje uplatnění stochastických 

metod modelování při zpracování vstupních parametrů prostředí. 
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1.1 Přehled současného stavu problematiky 

Účinky seizmických vln na člověka, jím vytvořené stavební objekty a životní 

prostředí, jakož i metody snižování vlivu těchto negativních účinků studuje geotechnické 

zemětřesné inženýrství (doslovný překlad z anglického „geotechnical earthquake 

engineering“) dále jen GEE (Kumar, 2008, Towhata, 2008). GEE je poměrně mladá 

geotechnická disciplína s výrazně urychleným vývojem v posledních 40 až 50 letech, která se 

především zabývá návrhem geotechnických opatření minimalizujících negativní vliv 

seizmického vlnění na horninové prostředí a okolní objekty. Jak již bylo uvedeno, lze na 

základě zdroje impulzu seizmického vlnění rozdělit GEE do tří skupin. Na přírodní 

seizmicitu, kterou tvoří nejčastěji zemětřesení (Gohil a kol., 2013; Trifunac a kol., 1996), 

technickou seizmicitu, kterou mohou vyvolat například trhací práce (Resende & Gomes, 

2010; Stolárik, 2008b; Dehghani & Ataee-pour, 2011), zavibrování a beranění pilot 

(Robinson, 2006; Ekanayake a kol., 2013; Masoumi, 2007) či dopravní prostředky (Kirzhner 

a kol, 2006; Kogut a kol., 2003; Verbraken a kol., 2012; Motazedian a kol., 2012; Fiala a kol., 

2007; With a kol., 2006; Mhanna a kol., 2012), a indukovanou seizmicitu, která je nejčastěji 

vyvolána důlní činností (Tajdus a kol., 1997; Hrubešová & Kaláb, 2005) nebo nadměrným 

čerpáním podzemní vody, ropy či zemního plynu apod. (Majer a kol., 2007).  

Účinky seizmického vlnění bývají často sledovány v amplitudách posunů, rychlostí či 

zrychlení kmitání. V České republice se nejčastěji stanovují na základě maximální amplitudy 

rychlosti kmitání (Kaláb a kol., 2011; Stolárik, 2008a). Pro stavební objekty se posouzení 

technické seizmicity provádí podle normy ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů 

technickou seizmicitou a jejich odezva. Aby bylo zabráněno nepříznivým účinkům 

seizmického vlnění, je důležité vědět, co ovlivňuje šíření seizmického vlnění. Jedná se 

především o parametry dynamického zatížení a vlastnosti prostředí, kterým se seizmické 

vlnění šíří. Dalšími činiteli, jenž mají vliv na konečné důsledky, jsou i vzdálenost zdroje 

dynamického zatížení a samozřejmě také doba po kterou je zkoumaný objekt tomuto působení 

vystaven.  

 

Obr. 1: Zobrazení závislosti amplitudy rychlosti kmitání železničního náspu na rychlosti vlaku 

(With a kol., 2006) plná čára vyjadřuje naměřené hodnoty, čárkovaná předpokládané hodnoty 
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Mezi parametry dynamického zatížení, které mohou ovlivnit seizmické vlnění, patří 

například rychlost jízdy vlaku (With a kol., 2006; Motazedian a kol., 2012), jak lze vidět na 

Obr. 1, nebo typ použitého vibrátoru pro zarážení pilot (Ekanayake a kol., 2013), kde na 

Obr. 2 autoři stanovují minimální vzdálenosti použití daného typu vibrátoru od různých typů 

stavebních objektů. Stanovení konkrétních vlastností horninového prostředí, které 

prokazatelně ovlivňují seizmické vlnění, je velmi obtížné. Z mnoha proběhlých měření lze 

velkou míru zmírnění následků vlnění přičítat například i materiálovému tlumení jak 

v horninovém prostředí, tak i v navazujících materiálech stavebních konstrukcí (Kim & Lee, 

2000). Nemalé škody způsobuje také tzv. sufóza (ztekucení zemin). K té dochází při určitém 

složení horninového prostředí (především u písčitých zemin) částečně nebo zcela nasyceného 

vodou. Při vystavení tohoto prostředí účinkům dynamického (seizmického) zatížení tak 

dochází ke ztrátě pevnosti a tuhosti horninového prostředí, což vede k tomu, že se horninové 

prostředí chová jako kapalina. Eliminací zkapalnění zemin se např. zabývá (Amini & Sama, 

1999; Orense, 2003). 

 

Obr. 2: Rychlosti amplitudy kmitání v blízkosti povrchu v závislosti na typu vibrátoru 

a vzdálenosti (Ekanayake a kol., 2013) 

Pro stanovení předpokládané odezvy seizmického zatížení v horninovém prostředí či 

přilehlých konstrukcích lze využít matematického modelování. Jeho použití si získalo oblibu 

i ve stavebnictví především jako podpora při tvorbě projektů, u kterých by použití 

experimentálních měření na reálném systému hrozilo poškozením majetku či zdraví. 

S rozvojem výpočetní techniky v posledních 30 letech se ve stále větší míře uplatňují při 

řešení náročných výpočtů geotechnických úloh numerické metody modelování. Na rozdíl od 

analytických výpočetních postupů nevyžadují tak velkou míru zjednodušení reálné situace 

a jejich výsledky tak mohou objektivněji odrážet skutečné chování v horninovém prostředí. 

Například (Kirzhner a kol, 2006) numerickými analýzami prokázal využitelnost zemin 

s pružným chováním jako účinné ochranné (tlumící) vrstvy proti přenosu vibrací, které jsou 

způsobeny vagony metra. Kolektivy autorů z univerzit K. U. Leuven a Ghent University ve 

svých článcích (Kogut a kol., 2003; Verbraken a kol., 2012) využívají matematických modelů 
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ke stanovení dynamických parametrů zemin tvořících drážní těleso. Asi nejčastěji využívanou 

numerickou metodou, která je používaná pro modelování dynamického zatížení 

v geotechnických úlohách, je metoda konečných prvků (dále jen MKP). Využívá se například 

v analýze chování stavebních mělkých základů vyztužených geosyntetickými materiály, které 

jsou vystaveny krátkodobému nebo dlouhodobému zemětřesení (Gohil a kol., 2013). 

Výpočetního programu založeného na MKP bylo využito i při výstavbě nového úseku 

pražského metra trasy A pro konstrukční analýzu segmentového ostění (Kuňák a kol., 2011). 

MKP bylo využito i v dalších studiích jako jsou (Ekanayake a kol., 2013; Marek, 2008; 

Stolárik, 2008a,b). 

Přesto, že jsou numerické metody modelování neustále zdokonalovány, dochází stále 

ještě k určitému stupni zjednodušení modelů vedoucímu k odchylkám od reálného stavu. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje výstižnost numerických modelů reálné situace, je 

objektivita a spolehlivost vstupních dat. Na rozdíl od konstrukčních prvků, u kterých jsou 

parametry obvykle dostatečně známy, vykazují parametry horninového prostředí z velké části 

určitý stochastický charakter. Lze je tedy považovat za náhodné proměnné, které se řídí 

jistými zákony pravděpodobnosti. Jednou z možností jak tuto náhodnost zahrnout do 

numerických metod modelovaní je využití stochastických metod modelování. Například 

(Stefanou, 2009) se zabývá stochastickou metodou konečných prvků (SFEM).   

K zohlednění stochastického charakteru vstupních dat numerických modelů se používá 

nejčastěji známá simulační metoda Monte Carlo, která je v geotechnice například využívána 

při řešení stability svahů náchylným k sesuvům (např. v japonském Sasebu (Zhou a kol., 

2003) či italském Toskánsku (Luzi a kol., 2000)). V oblasti numerického modelování 

geotechnický úloh je vhodnější a efektivnější využití simulační metody Latin Hypercube 

Sampling (LHS), která umožňuje snížit počet opakovaných výpočtů při zachování potřebné 

přesnosti modelu. Metoda LHS může být například využita pro výběr vhodné lokality odběru 

kontrolních vzorků zeminy (Minasny & McBratney, 2006; Chu a kol., 2010). V případě 

seizmických analýz byla metod LHS například využita při vyhodnocení interakce zeminy 

s nepřetvárným rámem konstrukce tří, pěti a devíti podlažní budovy vystavené účinkům 

zemětřesení (Rajeev & Tesfamariam, 2012), nebo při eliminaci nejistoty při predikci 

seizmické odezvy tří různě vyztužených rámů budovy (Celarec & Dolšek, 2013), anebo při 

modelování vlivu plošného odstřelu v povrchovém lomu na napěťo-deformační a stabilitní 

situaci závěrných svahů (Hrubešová & Luňáčková, 2006).  
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1.2 Metodika a cíle zpracování disertační práce  

Hlavní třídící prvek disertační práce představují kapitoly a podkapitoly. Ty mají své 

tematické zaměření a rámcově odpovídají doporučením uvedeným v aktuálním „Studijním 

a zkušebním řádu pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TUO“. 

Hlavní náplň disertační práce tvoří stanovení objektivních závěrů a doporučení 

vyplývajících z využití matematického modelování při stanovení odezvy horninového 

prostředí vystaveného účinkům technické seizmicity. Technická seizmicita je v současné době 

nejčastěji se vyskytující seizmicitou v České republice. Vibrace zde vyvolává umělý zdroj, 

jehož tvůrcem je člověk. Lze je rozdělit na záměrně vyvolané, které jsou potřebné například 

ke zhutňování zemin nebo různých stavebních hmot, a vibrace vznikající jako vedlejší 

a většinou nechtěný produkt při provozu různých strojů, dopravních zařízení, trhacích prací 

apod.  

Zvláštní pozornost je věnována vstupním parametrům matematických modelů, které 

ovlivňují amplitudu rychlosti kmitání. Dílčími cíli disertační práce jsou:  

 vliv vstupních parametrů dynamického zatížení na amplitudu rychlosti kmitání 

 vliv vstupních parametrů horninového prostředí na amplitudu rychlosti kmitání 

 uplatnění stochastických metod modelování na vstupní parametry prostředí 

 doporučení pro výběr vhodného vibračního zařízení na základě předpovědi 

modelů 

 určení vzdálenosti od zdroje dynamického zatížení, ve které již nedochází 

k výraznému ovlivnění horninového prostředí 

Pro dosažení cílů disertační práce je použito matematických modelů, které jsou 

vytvořeny ve výpočetních programech založených na metodě konečných prvků. Pro tuto práci 

jsou využity výpočetní programy, kterými disponuje Katedra geotechniky a podzemního 

stavitelství, Fakulty stavební, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Využité 

výpočetní programy pro matematické modelování jsou:  

 Plaxis 2D ve verzích 7.2, 8.2 a 2010.01 od holandské společnosti PLAXIS BV  

 Midas GTS verze 2010 1.2, který je produktem holandské firmy TNO DIANA 

BV a jihokorejské firmy MIDAS IT. 

 

http://www.vsb.cz/cs/okruhy/management-kvality/dokumenty/rizene-systemove-dokumenty/vp/VP_07_005.pdf
http://www.vsb.cz/cs/okruhy/management-kvality/dokumenty/rizene-systemove-dokumenty/vp/VP_07_005.pdf
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2. TEORETICKÁ ČÁST DISERTAČNÍ PRÁCE  

První část disertační práce obsahuje hlavní teoretické základy. Jsou zde uvedeny 

základní faktory ovlivňující vznik a šíření seizmického vlnění v horninovém prostředí, 

základy matematického modelování a zahrnutí nejistot s pomocí stochastického modelování. 

Kapitola obsahuje i základní parametry výpočetních programů použité v této disertační práci, 

a jejich postup při modelování dynamického zatížení. 

2.1 Základy seizmiky 

Seizmika je oborem geofyziky, která se zabývá studiem otřesů horninového prostředí 

především v zemské kůře. Zahrnuje jak otřesy přírodního charakteru, tak i otřesy vyvolané 

umělým zdrojem (především lidskou činností). 

2.1.1 Typy seizmického zatížení  

Při realizaci geotechnických staveb a nejen jich ovlivňuje horninové prostředí 

především statické zatížení. V nemalé míře je však toto prostředí ovlivněno také dynamickým 

zatížením, při kterém dochází k otřesům (pohybům) horninového prostředí v okolí zatížení. 

Dojde-li k nahodilému zatížení konstrukce vlivem přenosu otřesů (pohybů) horninového 

prostředí, jedná se o seizmické zatížení. Seizmické zatížení na Zemi se rozdělují do tří skupin 

na: 

• seizmicitu přirozenou (vyvolanou přírodními jevy např. (Gohil a kol., 2013; Trifunac 

a kol., 1996)), 

• technickou seizmicitu (vyvolanou člověkem např. (Dehghani & Ataee-pour, 2011; 

Ekanayake a kol., 2013; Kirzhner a kol, 2006)) a 

• indukovanou seizmicitu (kombinace přírody a člověka např. (Cypser & Davis, 1998; 

Majer a kol., 2007)). 

Přirozená seizmicita 

Studiem přirozené seizmicity se zabývá speciální odvětví geofyziky - seizmologie. Do 

svého oboru zahrnuje zkoumání veškerých zemětřesení, čili rychlých, krátkodobých 

seizmických otřesů jako následků procesů v zemské kůře nevyvolaných člověkem. Podle 

příčin vzniku je možné rozlišit zemětřesení řítivá, sopečná a tektonická.  

Řítivá zemětřesení se vyskytují poměrně vzácně, protože tvoří přibližně tři procenta ze 

všech případů zaregistrovaných zemětřesení. Jsou obvykle vyvolaná jako důsledek zřícení 

nebo provalení stropů různých podzemních dutin (např. krasových jeskyní) nebo při sesuvech 

půdy. Ohnisko (hypocentrum) tohoto typu zemětřesení leží nepříliš hluboko pod zemským 

povrchem a vzniklá zemětřesení mívají jen lokální význam a dosah. Škody při tomto typu 

zemětřesení mohou být značné.  

Jako sopečné (vulkanické) zemětřesení lze označit přibližně sedm procent ze všech 

zemětřesení, ke kterým dochází na Zemi. Bývají průvodním jevem sopečné činnosti, 
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zpravidla předcházejí vlastním výbuchům nebo výlevům lávy. Jejich hypocentrum je vázáno 

na přirozené přívodní dráhy vulkanického materiálu. Intenzita tohoto typu zemětřesení nebývá 

příliš veliká a většinou má pouze lokální dopad. Charakteristický je výskyt těchto otřesů ve 

skupinách (tzv. zemětřesných rojích). 

Posledním typem jsou tektonická (dislokační) zemětřesení, která tvoří zbylých 

devadesát procent případů zemětřesení. Jsou vázaná na tektonický pohyb zemských ker na 

zlomových spárách (dislokacích), kde často dochází k náhlým a intenzivním procesům, při 

kterých se uvolňuje nahromaděná elastická energie. Oblast dopadu otřesů může být velmi 

rozsáhlá (až stovky km
2
) a škody a ztráty na životech mohou být značné.  

Technické seizmicita  

Technickou seizmicitu lze podle (Šiška a kol., 1979) definovat jako seizmicitu 

vzniklou v důsledku užívání vrchní části zemské kůry pro různé stavební, průmyslové, 

zemědělské či lesnické účely. Při těchto procesech nastávají změny zemské kůry a uvolnění 

latentních geodynamických procesů, jež mohou dosahovat i velkých rozměrů a intenzity 

přirozených geodynamických procesů. Technická seizmicita je tedy spjata s činností člověka 

a je především tvořena vibracemi vzniklými při trhacích pracích, činností stavebních strojů, 

automobilovou a kolejovou dopravou, průmyslovou činností strojů a lidí apod. Charakter 

a intenzita technické seizmicity závisí na mnoha faktorech, především však typu umělého 

zdroje vibrací (např. hmotnost a typ trhaviny při trhacích prací, parametry vibračního válce, 

atd.), vlastnostmi a geologickou stavbou horninového prostředí a vzdáleností ovlivněné 

konstrukce od zdroje vibrací.  

Indukovaná seizmicita  

Při indukované seizmicitě dochází k déle trvajícím změnám v horninovém masivu 

způsobeným lidskou činností, v jejichž důsledku dochází k náhlým změnám v přerozdělení 

napěťových stavů ve svrchních partiích zemské kůry. Týká se to zejména hlubinné těžby 

nerostných surovin, ale zahrnují se sem i vlivy povrchové těžby, napouštění hlubokých 

přehradních nádrží, vysokotlakého vtláčení kapalin do vrtů, či naopak nadměrného čerpání 

kapalin a plynů z horninového prostředí.  

2.1.2 Seizmické vlny  

Při náhlém (např. zlom tektonických desek, či trhací práce) či cyklickém (např. 

zavibrování štětovnic) zatížení horninového prostředí dojde k uvolnění velkého množství 

energie, které vede k deformaci prostředí v místě zatížení. Prostředí vystavené této deformaci 

má tendenci elasticky se vrátit do původního stavu, což vyvolá sérii seizmických vln. Jejich 

šířením může, mimo jiné, dojít k porušení horninového prostředí či stavebních konstrukcí 

mimo epicentrum zatížení. Tyto seizmické vlny se rozlišují na objemové (též vlny 

podpovrchové či prostorové) a povrchové. Objemové vlny, které se šíří celým tělesem, lze 

dále rozdělit na podélné a příčné. Naopak povrchové vlny se šíří pouze po povrchu či 

v omezené míře i pod povrchem při rozhraní dvou výrazně odlišných vrstev. Mezi 

nejdůležitější povrchové vlny patří Rayleighovy a Loveho vlny. 
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Podélná vlna, nazývaná též jako primární či longitudinální vlna (dále jen P-vlna), se 

z místa vzniku šíří jako první kompresivním a dilatačním jednosměrným tlakem ve směru 

dráhy vlny (Kaláb, 2008). Při jejím šíření dochází k objemovým deformacím, tedy 

ke stlačování a roztahování prostředí, v němž se P-vlna šíří (viz Obr. 3). Svým charakterem 

se P-vlny podobají zvukovým vlnám. Rychlost, kterou se P-vlny šíří, závisí na elastických 

parametrech a objemové hmotnosti prostředí, ve kterém se vyskytují. Rychlost šíření 

objemových seizmických vln v podélném směru (P-vln) lze tedy zapsat: 

 
ρ

μλ

ρ

E
V LLoed
P




2
 (1) 

kde: Eoed  …  Edometrický modul [MPa], určen ze vztahu:  

 
)()(
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E

defdef
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1
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Edef …  Deformační modul [MPa]; 

ρ …  Hustota prostředí [kg.m
-3

]; 

 …  Poissonovo číslo [-]; 

L   … Lamého první konstanta [MPa]; 

L  …  Lamého druhá konstanta [MPa]. 

 

Obr. 3: Podélné seizmické vlnění (Schott, 2013) 

Příčná vlna, nazývaná též jako sekundární či transverzální vlna (dále jen S-vlna), se z místa 

vzniku šíří jako druhá. Šíří se čistým střižným napětím ve směru kolmém na směr dráhy vlny 

a dochází při ní ke střižným deformacím (viz Obr. 4). S-vlny dále rozlišují podle směru 

kolmého kmitání na horizontální směr (SH), kdy se vlna šíří mimo rovinu, a vertikální směr 

komprese 
dilatance 

směr šíření vlnění  



Modelování vlivu technické seizmicity na okolní horninové prostředí 2013 

 

16 

 

(SV), kdy se šíří v rovině. Rychlost šíření objemových seizmických vln v příčném směru (S-

vln) lze zapsat: 

 





L

S

G
V   (3) 

kde: G  …  smykový modul [MPa], LG  , určen ze vztahu:  

 
)(

E
G

def




12
 (4) 

 

Obr. 4: Příčné seizmické vlnění (Schott, 2013) 

Srovnáním vztahu (1) a (3) vyplyne rovnice (5), ze které je patrné, že P-vlny se šíří 

prostředím vždy rychleji nežli S-vlny (přibližně 2 krát rychleji při Poissonově čísle 0,35). 

Přesto však S-vlny představují mnohem větší nebezpečí, protože při nich dochází k fyzickému 

pohybu povrchu.  

 
 

L
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P

V
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2

21

12
 (5) 

Povrchové vlny (především Loveho a Rayleighovy vlny) se šíří prostředím vždy 

pomaleji nežli vlny objemové. Vznikají v blízkosti rozhraní s výrazně různými elastickými 

vlastnostmi (např. zemský povrch). Povrchové vlny vzniklé při intenzivním zemětřesení jsou 

využívány v seizmologii ke studiu struktury litosféry a astenosféry. Povrchové vlny bývají 

také dominantní skupinou v záznamech projevů technické seizmicity, zvláště v záznamech 

trhacích prací. Rychlejší Loveho vlny se objevují v povrchové vrstvě, pokud její příčná 

rychlost šíření seizmických vln je menší než v podložní vrstvě. Loveho vlny mají charakter 

polarizované příčné vlny spojené s oscilačním pohybem částic v rovině volného povrchu 

vlnová délka 

Směr šíření vlnění  
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a kolmé na směr šíření vln (viz Obr. 5). Hodnota rychlosti Loveho vlny je mezi hodnotou 

rychlosti příčné vlny v povrchové vrstvě a vrstvě pod ní ležící.  

 
Obr. 5: Povrchové  Loveho vlny (Schott, 2013)  

Rayleighovy vlny se šíří podél volného povrchu nebo podél hranice mezi dvěma 

různými pevnými prostředími. Odpovídající pohyb hmotných částic je podél eliptické dráhy 

kolmé k povrchu ve směru šíření vln. Orbitální pohyb částic je v protikladu s kruhovým 

pohybem částic spojených s oscilační vlnou, a je proto občas popisován jako zpětný (viz 

Obr. 6). Významným rozdílem mezi Rayleighovými vlnami a oscilační vodní vlnou je, že 

prvně jmenovaná vlna zahrnuje střižné napětí a je tak omezena na pevná media. Amplitudy 

Rayleighových vln se zmenšují exponenciálně se vzdáleností od povrchu. Vlnový obraz 

Rayleighových vln na povrchu Země, která je rychlostně do hloubky nehomogenní, se 

podrobuje progresivní změně při šíření, což je důsledek různých frekvenčních složek šířících 

se různými rychlostmi.  

 

Obr. 6: Povrchové Rayleighovy vlny (Schott, 2013)  

 

 

Směr šíření vlnění 

Směr šíření vlnění 
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2.1.3 Výchylka, rychlost kmitání a zrychlení kmitání bodu  

Vlnění lze fyzikálně popsat jako přenos kmitavého pohybu v prostoru. Nejjednodušší 

forma kmitavého pohybu je harmonické kmitání, které lze charakterizovat pomocí základní 

rovnice okamžité výchylky. 

 tsinat
T

sinau mm 


 
2

 (6) 

Kde:  u …  okamžitá výchylka od rovnovážné polohy v daném čase [m]; 

am  …  amplituda, největší vzdálenost bodu od rovnovážné polohy [m];  

ω  …  kruhová frekvence, úhlová rychlost [s
-1

, rad.s
-1

], určená vztahem  

 f  2  (7) 

f  …  frekvence, počet kmitů za sekundu [Hz] určená vztahem  

 
T

f
1

  (8) 

T  …  perioda, doba jednoho kmitu [s]; 

t  …  čas [s]. 

 

Rychlost kmitavého pohybu lze potom vyjádřit ze vztahu (6) derivací podle času, kdy vyplyne 

vztah: 

 tcosAt
T

cos
T

A
dt

du
v mm 





 

 22
 (9) 

Obdobně, jako pro rychlost kmitání, je možné vyjádřit vztah pro zrychlení kmitavého pohybu, 

kdy derivací rychlosti podle času vyjde vztah: 

 utsin)(At
T

sin)
T

(A
dt

dv
a mm 





 22

2

2 24



 (10) 

Ze vztahů (6) a (9) je parné, že při maximální výchylce bude rychlost kmitavého 

pohybu nulová a naopak při rovnovážné poloze bude maximální. Jinak tomu je u porovnání 

vztahů (6) a (10), kdy zrychlení je přímo úměrné okamžité výchylce a má vždy opačný směr. 

2.1.4 Parametry ovlivňující šíření seizmicity  

Seizmický impulz se pohybuje od seizmického zdroje rychlostí určenou fyzikálními 

vlastnostmi prostředí, kterým se vibrace šíří. Jestliže se impulz šíří homogenním prostředím, 
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pohybuje se stejnou rychlostí ve všech směrech od zdroje tak, že každá následující vlnová 

fronta má kulový tvar. V případě nehomogenního prostředí dochází k deformaci těchto 

vlnových front (Kaláb, 2008). Parametry, které ovlivňují šíření seizmického impulzu, lze 

rozdělit do dvou hlavních skupin.  

První skupinou jsou parametry samotného zatížení, které vyvolalo seizmický impulz. 

Mezi tyto parametry patří především intenzita a frekvence zatížení. Neméně významnými 

parametry jsou i doba působení zatížení, podle které lze seizmicitu rozdělit na přechodný či 

dlouhodobý jev, a plocha působiště zatížení, podle kterého lze rozdělit zatížení na bodové, 

rovinové či prostorové. 

Druhou skupinou parametrů, které ovlivňují seizmický impulz, jsou vlastnosti 

prostředí, kterým se impulz šíří. Šíření impulzu v horninovém prostředí nejvíce závisí na jeho 

pevné části. Zde jde především o přetvárné (elastické) parametry prostředí a hustota materiálu 

(objemová hmotnost), jak je patrné i ze vztahů (1) a (3) pro rychlost šíření seizmických vln. 

Dalšími parametry jsou porozita, zrnitost či ulehlost prostředí a výplň pórů, kde se především 

jedná o hydrogeologické poměry (hladina podzemní vody, stupeň saturace atd.). Dalším 

neméně významným parametrem je materiálové tlumení horninového prostředí. 
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2.2 Matematické modelování  

Obecně si pod pojmem „model“ lze představit zjednodušenou formu zobrazení 

zkoumaného úseku reality. Kombinaci slov „matematické modelování“ pak je možné 

definovat jako tvůrčí lidskou činnost, která spočívá v idealizaci a zjednodušení některých 

aspektů, jevů a procesů reálného světa a jejich popsání pomocí matematických prostředků, 

například soustavou rovnic obsahující proměnné a konstanty. Hlavním cílem matematických 

modelů je tedy pochopení pozorovaných jevů, napodobení jejich chování při simulaci ve 

vlastním modelu a následně ovlivnění chování pozorovaných jevů požadovaným způsobem. 

Modelovaný systém lze případně formálně popsat a následně simulovat i v reálném čase, 

například na počítači, a dále ho pozorovat. Matematické modelování tedy převádí úlohy 

z aplikační úrovně do matematicky zpracovatelných formulací umožňujících analýzu 

problému s cílem proniknout do jeho podstaty. V současné době se tak matematické 

modelování rozšiřuje do různých oborů přírodních, technických, ekonomických i sociálních 

věd.  V každém případě je nutné si vždy uvědomit, že model se pouze přibližuje ke 

skutečnosti. Z tohoto důvodu se provádí ověřovací experimenty, jejichž výsledky vedou 

k doplnění a dalšímu zpřesnění parametrů modelu nebo i modelu samotného. Použití modelů 

a simulací je vhodné především v případech, kdy při experimentu v reálném systému by 

hrozilo poškození majetku, zdraví apod.  

Matematické modely je možné třídit podle různých hledisek. Například ve smyslu 

metody řešení na analytické a numerické nebo podle povahy vstupních parametrů na 

deterministické a stochastické.    

2.2.1 Rozdělení matematického modelování podle metody řešení 

Řešení analytické – spočívá ve formulaci problému systémem diferenciálních rovnic 

a jejich přesného řešení analytickými prostředky (např. s využitím Airyho funkce napětí). 

Analytické řešení je pro svoji matematickou exaktnost poměrně náročné na teoretické znalosti 

a je výhodné pouze pro jednodušší případy modelů a jejich zatížení. Nalézt přesné analytické 

řešení v obecném složitějším případě bývá velice náročné, někdy dokonce nemožné. Mezi 

hlavní výhody analytických metod modelování patří malé nároky na přípravu vstupních dat, 

krátká doba výpočtu a v definování výsledku ve tvaru funkce. To vše je však určitým 

způsobem znehodnoceno větší mírou zjednodušení matematického modelu. 

Řešení numerické (přibližné) – se používá při řešení modelů, které není možné vyřešit 

pomocí metod analytických, nebo jejichž analytické řešení je obtížné. Obecný princip 

numerických metod modelování spočívá v převedení úlohy ze soustavy diferenciálních rovnic 

na formálně jednodušší úlohu, která je řešena soustavou lineárně algebraických rovnic. To vše 

v mezích ohraničených zadanými počátečními a okrajovými podmínkami. Jisté nevýhody 

numerických metod modelování představují vyšší časová náročnost přípravy matematického 

modelu, větší nároky na spolehlivost vstupních dat, větší nároky na hardware, delší doba 

výpočtu a to, že výsledek dostáváme nikoliv ve tvaru funkce, ale ve tvaru hodnot 
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v diskrétních bodech sítě. Je však potřeba menší míra zjednodušení, což umožní zahrnout vliv 

nehomogenity prostředí, vliv tvaru podzemního díla apod.  

Numerické metody modelování lze dále rozdělit na metody modelování úloh z oblasti 

kontinua a metody modelování úloh z oblasti diskontinua. Mezi nejčastěji používané 

numerické metody v geotechnice patří: 

 Metoda konečných prvků, MKP (Finite elements method, FEM) – metoda 

modelování kontinua 

 Metoda hraničních prvků (integrálů), MHP (Boundary elements method, 

BEM) – metoda modelování kontinua 

 Metoda konečných diferencí, MKD (Finite difference method, FDM) – metoda 

modelování kontinua 

 Metoda oddělených elementů, MOE (Distinct elements method, DEM) – 

metoda modelování diskontinua. 

2.2.2 Metoda konečných prvků (MKP)  

Asi nejvíce využívanou metodu matematického modelování představuje metoda 

konečných prvků (MKP). Historicky lze prvotní myšlenky této metody včetně její datace 

podchytit jen velmi obtížně. Základy MKP je podle (Papadopoulos, 2010) možné nalézt již 

v pracích Rayleigha (1870), Ritze (1909) a Galerkina (1915). Většina badatelů se však 

shoduje na tom, že éra metody konečných prvků začíná až v průběhu druhé světové války, 

kdy pro potřebu řešit složité úlohy z pružnosti a strukturní analýzy byly v inženýrské praxi 

rozvíjeny dvě metody. Přístup k řešení úlohy se u těchto metod lišil pouze ve způsobu 

rozdělení spojité oblasti na vhodný počet prvků, jejichž analýza je poměrně snadná. V prvním 

případě v práci rusko-kanadského stavebního inženýra Alexandra Hrennikoffa (1941) je 

oblast rozdělena na mřížky (tzv. frame-work). V druhém případě německo-americký 

matematik Richard Courant (1943) ve své práci rozděluje oblast do konečného množství 

trojúhelníkových elementů. Od 50. do 70. let 20. století dochází k bouřlivému rozvoji MKP 

při řešení statických a dynamických úloh mechaniky těles na vysokoškolské půdě, především 

na univerzitě ve Stuttgartu, UC Berkeley, univerzitě Swansea a Cornell University. Od 70 let 

20. století dominuje MKP numerickým řešením problémů v oblasti statiky, stavební 

mechaniky a mechaniky těles. V současné době je MKP nejčastěji využívaná metoda 

modelování rovinných a prostorových úloh mechaniky horninového prostředí. Úlohy je 

možné řešit buď pomocí posunů – deformační varianta MKP, nebo pomocí napětí – silová 

varianta MKP. Na principu deformační varianty MKP fungují i výpočetní programy využité 

při řešení této disertační práce. 

2.2.3 Obecný postup při řešení pomocí MKP  

Při jakémkoliv matematickém modelování je v první řadě nutné specifikovat typ 

řešené úlohy a stanovit cíle modelování. V případě této disertační práce se jedná o odezvu 
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horninového prostředí na dynamické zatížení, která je určená amplitudou rychlosti kmitání. 

Dále je nutný popis řešeného problému pomocí numerických (variačních) formulací 

(geometrie, vlastnosti prostředí, okrajové podmínky, primární napjatost, počáteční tlak, atd.), 

které mohou obsahovat určitou mírou zjednodušení reálné situace (například zjednodušení 

geometrie či redukci na rovinný model). Na základě stanovených parametrů je provedena 

volba vhodné metody modelování (v našem případě MKP) či přímo výpočetního programu 

(Plaxis, Midas GTS) a sestavení modelu. 

Po zvolení metody modelování či výpočetního programu je provedena diskretizace 

celé analyzované oblasti rozdělením na podoblasti (konečné prvky), které se řídí určitými 

pravidly (např. vzájemně se nepřekrývají). Tím vznikne síť prvků, jejichž sjednocení zahrnuje 

každý bod analyzované oblasti. V každém prvku sítě musí pak být materiálové charakteristiky 

analyzované oblasti konstantní. Jako konečný prvek jsou většinou využívány u 1D úloh 

úsečky, 2D úloh trojúhelníky či obdélníky a u 3D úloh čtyřstěny. Čím je síť konečných prvků 

analyzované oblasti hustší, tím se sice zpřesňuje výsledek, ale současně rostou nároky na 

výpočet.  

Máme-li analyzovanou oblast rozdělenu na jednotlivé konečné prvky (v této práci je 

dále uváděn příklad tříuzlového trojúhelníkového prvku), lze formálně vyjádřit aproximaci 

hledané neznámé funkce (v daném případě deformace) nad celou plochou jednoho každého 

konečného prvku s maticovým zápisem. 

 aUu

  (11) 

Kde  u


 … sloupcový vektor funkce posunutí na prvku; 

a


 … sloupcový vektor neznámých koef. aproximační funkce posunů; 

U  … matice nezávisle proměnných funkcí (udává tvar polynomu). 

 

Dosazení souřadnic vrcholů trojúhelníka do aproximační funkce vede ke vztahu: 

 aA

  (12) 

kde  


 … vektor deformačních parametrů prvku; 

A  … matice souřadnic vrcholů prvku. 

 

Při vyjádření konstant a


 (sloupcový vektor neznámých koeficientů aproximační 

funkce posunů) nastává vztah: 

 

 1Aa  (13) 
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Vyjádření aproximační funkce pomocí posunů v uzlových bodech a bázových funkcí 

pak pro vektor posunů vede ke vztahu (14), kde Nb je matice charakterizující průběh bázové 

funkce v oboru jednoho prvku. 

 

 

bNAUu 1
 (14) 

Složky deformace prvku pak je možné vyjádřit maticovým zápisem podle vztahu (15), kde B 

je matice získaná z bázových funkcí Nb parciálními derivacemi.  

 

 1ABaB  (15) 

Pomocí Hookova zákona je možné vyjádřit také konstantní složky napětí (vektor složek 

napětí na prvku) podle vztahu (16), kde D je matice materiálových konstant. 

 

 1ABDD  (16) 

V deformační variantě MKP je východiskem Lagrangeův variační princip, podle 

něhož hledané posuvy odpovídají minimu celkové potenciální energie Πc, což je rozdíl 

potencionálu energie vnitřních sil (napjatosti) Πi a potenciálu energie vnějších sil Πe. 

  


 duPdQuXdQt TTT

eic



2

1
 (17) 

Potencionální energii vnitřních sil však je nutné vyjádřit maticově pro každý prvek (k) 

zvlášť sestavením lokálních matic tuhosti (viz vztah 18).  

 kk

T

k

k

i K 



2

1
 (18) 

Kde  kK  … Lokální matice tuhosti prvku k; 

k


 … Vektor deformačních parametrů prvku k. 

 

Potenciální energii vnějších sil je sestavena z vektoru deformačních uzlových 

parametrů a lokálního vektoru zatížení (viz vztah 19), který je obecně složen z vektoru 

objemových sil X


 a vektoru povrchových sil P


.  

 k

T

k

k

e F 

  (19) 
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Kde  
T

kF


 … Transponovaný lokální vektor zatížení prvku k. 

 

Po dosazení všech lokálních rovnic celkové potenciální energie prvků do globální 

rovnice potencionální energie celého tělesa a její úpravě, vyplyne formulace základní rovnice 

MKP pro statické úlohy pomocí maticového zápisu:   

 uKF

  (20) 

kde  F


 … Výsledný vektor zatížení; 

 K  … Globální matice tuhosti tělesa;  

 u


 … sloupcový vektor funkce posunutí na prvku. 

 

Pro řešení složitých časově závislých úloh (např. dynamického zatížení) je nutné vztah 

(20) modifikovat. Většina výpočetních programů, mezi které patří i výpočetní programy 

Plaxis a Midas, tak pro časově závislé výpočty vychází z Newtonova pohybového zákona 

(Brinkgreve, 2002):  

 gamF   (21) 

kde: F  … je síla [kN]; 

m … hmotnost tělesa [kg]; 

ag  … zrychlení [m.s
-2

]. 

 

Základní rovnice pro výpočet časově závislých deformačních změn pod vlivem dynamického 

zatížení je pak definována pomocí maticového zápisu pro celou uvažovanou oblast pomocí 

vztahu (22).  

 FKuCvMa


  (22) 

Kde: M  … hmotnostní matice; 

u, v, a … posun, rychlost a zrychlení v závislosti na čase; 

C  … matice tlumení; 

K  … matice tuhosti;  

F


 … výsledný vektor zatížení. 
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Posuny u, rychlosti v a zrychlení a jsou vzájemně závislé proměnné. Matice tlumení 

C reprezentuje materiálové tlumení. Ve skutečnosti je toto tlumení způsobené viskózními 

vlastnostmi, třením a plasticitou materiálu. Matice C je formulována jako funkce hmotnostní 

matice M a matice tuhosti K vztahem (23). 

 KMC RR    (23) 

Materiálové tlumení je definováno pomocí Rayleighových součinitelů tlumení R a R, 

které jsou v praxi obtížně stanovitelné. Parametr R zohledňuje vliv objemu: čím větší tento 

parametr je, tím více jsou nižší frekvence pohlcovány. Parametr R určuje vliv tuhosti 

systému: čím větší je hodnota tohoto parametru, tím více jsou vyšší frekvence pohlcovány. 

Pro stanovení αR a βR je zapotřebí znát minimálně dvě existující hodnoty poměrného tlumení 

ξi, které odpovídají dvěma frekvencím vibrování ωi. Ke stanovení Rayleighových součinitelů 

tlumení lze tedy využít vztahu mezi αR, βR, ξi a ωi, který je možné zapsat vztahem (24). 

 iiiRR   22

            
(i = 1,2,3,…) (24) 

Kde: ξ  …  poměrné tlumení; 

ω …  kruhová frekvence. 

 

V numerické realizaci výpočtů úloh dynamiky představuje důležitý faktor pro stabilitu 

a přesnost výpočtu procesu formulace časové integrace. Běžně jsou použité explicitní 

a implicitní systémy časové integrace. Výhoda explicitní integrace spočívá v nenáročnosti její 

formulace. Nevýhodou je však to, že výpočet není tak spolehlivý a zavádí vážné omezení 

časového kroku. Implicitní metoda integrace je sice složitější, ale proces výpočtu je zde 

mnohem spolehlivější (stabilnější) a obvykle vede k přesnějšímu řešení. Při použití 

implicitních metod integrace je nejčastěji využívána Newmarkova metoda integrace. Tato 

metoda vychází ze vztahů pro stanovení posunutí, resp. rychlosti v okamžiku (t + Δt), které 

jsou vyjádřeny vztahy: 

 
















  tt

N

t

N

tttt aatvuu  
2

1
 (25) 

    taavv ttt

N

ttt     1  (26) 

kde: Δt  …  časový krok; 

αN a βN …  integrační konstanty implicitní (Newmarkovy) metody.  

 

Konstanty Newmarkova systému nejsou shodné se součiniteli Rayleighových tlumení. 

Tyto konstanty ověřují správnost časové integrace. Pro Newmarkovy konstanty platí 
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podmínka určená vztahem (26). Například ve standardním nastavení výpočetního programu 

Plaxis mají tyto konstanty Newmarkova systému hodnoty pro αN = 0,25 a pro βN = 0,50. 

 50
2

1

4

1
2

,NNN 







   (27) 

Při implementaci integračních vztahů (28) nebo (29) a dosazení do základní rovnice 

pro výpočet časově závislých deformačních změn (22) nastává v čase (t + Δt) vztah pro 

dynamickou analýzu (30), která se podobá statické analýze. Rozdíl spočívá v tom, že matice 

tuhosti obsahuje další podmínky pro hmotnosti a tlumení, a že pravá strana rovnice obsahuje 

další podmínky pro stanovení rychlosti a zrychlení na začátku časového kroku.    

 

uuu

acacvv

acvcuca

ttt

tttttt

tttt
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320

 (28) 
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541

320

 (29) 

       t

int

tttttt

ext FacvcCacvcMFuKCcMc  

 543210

  (30) 

kde: 0c  až 7c …  Koeficienty dynamické integrace pro stanovení rychlosti a zrychlení, 

závislé na časovém kroku a Newmarkových integračních parametrech αN a βN; 

Δu … vektor přírůstků neznámých posunutí určen ze vztahu:  

 ttt uuu    (31) 

tt

extF
  … vektor vnějších zatížení na konci časového kroku (t + Δt); 

t

intF  … vektor vnitřních zatížení na začátku časového kroku (t). 

 

Nedílnou součástí matematických modelů jsou okrajové podmínky. V případě 

modelování deformací vyvolaných statickým zatížením se nastavují tzv. klasické geometrické 

okrajové podmínky. Tyto podmínky omezují na hranici modelu posuny v příslušném směru. 

Hranice modelu tak mohou být volné nebo vázané v jednom, dvou nebo třech směrech 

(u prostorových modelů). U dynamických modelů je nutné zabránit odrazům napěťových vln 

od okrajů zpět do modelu tak, aby nedocházelo ke zkreslení a nereálným výsledkům modelu. 

K tomu jsou používány tzv. absorpční okrajové podmínky. Výpočetní programy Plaxis 
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a Midas GTS využívají viskózních hranic, kdy dochází k absorpci přírůstků napětí na 

hranicích modelu tak, aby nebyly odraženy zpět do modelu.  

Například absorpce napětí na hranicích ve výpočetním programu Plaxis jsou ve směru 

osy x definovány pomocí vztahu (32) pro normálové napětí a (33) pro smykové napětí. 

 xpn vVC   1  (32) 

 ys vVC   2  (33) 

kde: 1C  a 2C …  relaxační koeficienty pro zlepšení účinku absorpce (pro modely v této 

disertační práci je C1 = 1 a C2 = 0,25); 

  … objemová hmotnost prostředí [kg.m
-3

];  

pV  a sV … rychlost šíření objemových seizmických vln v podélném a příčném 

směru definované vztahy (1) a (3) [m.s
-1

]; 

xv  a yv … rychlost kmitání v ose x a y [m.s
-1

]. 

 

Většinu těchto výpočtů dnes již obstarávají výpočetní programy automaticky pomocí 

tzv. řešiče (kalkulátoru). I tak je nutná vysoká znalost problematiky pro správné zvolení 

koeficientů a jejich případnou úpravu. Pro výsledné modely je též nutná kontrola reálnosti, 

která se provádí porovnáním s měřením in-situ. V případě potřeby doplnit inverzní analýzu 

pro stanovení vstupních dat.   
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2.3 Stochastický přístup  

Jedním z nejdůležitějších hledisek matematického modelování je kvalita vstupních 

parametrů, které popisující reálnou situaci. Povahu vstupních parametrů lze rozdělit na 

deterministickou a stochastickou.  

Dříve byl vstupním parametrům přisuzován pouze deterministický charakter. Díky 

tomu se předpokládalo, že při znalosti vstupních parametrů má každá událost svou příčinu. 

Deterministické modely tak mají povahu zákonitostí, které při dodržení určitých předpokladů 

a podmínek vždy platí, neboli vyhovují každé konkrétní empirické situaci.  

V průběhu času vznikl i druhý pohled na charakter vstupních parametrů 

matematických modelů. Zde se předpokládá, že vstupní parametry matematických modelů 

mohou mít i stochastický (náhodný) charakter. Na rozdíl od deterministických modelů 

odpovídají stochastické modely konkrétním situacím přibližně s určitou mírou 

pravděpodobnosti. Díky tomu bývají též označovány jako pravděpodobnostní modely. Pro 

stochastické metody modelování je charakteristická nejistota, která pramení nejen 

z náhodnosti vlastností prostředí, ale i z chyb při samotné matematické formulaci modelu.  

Protože horninové prostředí bývá velmi proměnné, zaměřuje se část této disertační 

práce (kapitola 4.) na stochastický charakter vstupních parametrů horninového prostředí.  

2.3.1 Nejistota, kategorie nejistot  

Nejistota výsledku modelování představuje interval, který je okolo výsledku 

modelování určen tak, aby reprezentoval možnou proměnlivost výsledků při uplatnění všech 

možných vlivů. Poskytuje tedy informaci o intervalu, ve kterém se nachází s určitou mírou 

pravděpodobnosti skutečná hodnota.  

Pro pochopení důsledků proměnlivosti horninového masivu, je vhodné vzít v úvahu 

typy nejistot, které vznikají v geotechnické praxi. Ty lze podle (Baecher & Christian, 2003) 

rozdělit do tří hlavních kategorií, a to na aleatorní nejistoty, epistemické nejistoty a provozní 

či rozhodovací nejistoty.  

Aleatorní nejistoty, nebo též přírodní nejistoty, jsou dány přirozenou náhodností 

v chování zkoumaného prostředí a jsou tedy spojeny s přírodní variabilitou procesů. Projevují 

se jako proměnlivost v čase (časová variabilita), při které se přírodní jevy konají na jednom 

místě s proměnným časem, nebo jako proměnlivost v prostoru (prostorová variabilita), kde se 

jevy konají na různých místech ve stejný čas, anebo jako proměnlivosti v čase i prostoru.  

Epistemické nejistoty, nebo též znalostní nejistoty, jsou přičítány nedostatku údajů, 

informací o událostech či procesech, nebo nepochopení fyzikálních zákonů, které omezuje 

schopnost modelovat reálný svět. Někdy jsou také označovány jako subjektivní nebo vnitřní 

nejistoty. Epistemické nejistoty spojené s geotechnickými úlohami je možné rozdělit do třech 

dílčích kategorií, kterými jsou charakteristické nejistoty spojené s lokalitou stavby, nejistoty 

v modelování a parametrické nejistoty. Charakteristické nejistoty spojené s lokalitou stavby 

souvisí s chybami při měření, nehomogenitou dat, chybami spojenými se zpracováním 
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a přepisem dat, a nedostatečnou reprezentativností vzorků dat z důvodu časových 

a prostorových úspor. Nejistoty spojené s modelováním mají co do činění s mírou přesnosti 

napodobení reálné situace zvoleným matematickým modelem. Odráží tak neschopnost 

modelu přesně vyjádřit skutečné fyzické chování; lidskou neschopnost identifikovat nejlepší 

model; nebo nepředpokládané změny u časově závislých modelů. Modely, které by měly 

odpovídat reálné situaci, by měly být kalibrovány na základě monitorování přirozených 

procesů pomocí měření důležitých funkcí (parametrů) a statistických odhadů vstupních 

parametrů modelu.  Parametrické nejistoty jsou vázány na přesnost odhadu parametrů 

vstupujících do modelů. Tyto nejistoty tak vycházejí z nepřesnosti ve stanovení parametrů 

z testů nebo kalibračních dat, z omezeného počtu pozorování a výsledných statistických 

nepřesností. 

Kromě aleatorní nejistoty a epistemické nejistoty existují i dva praktické typy nejistot, 

které souvisí s prováděním návrhů v praxi a s řešením ekonomických otázek projektu. Jedná 

se o provozní nejistoty, které jsou spojeny s riziky při výstavbě, výrobě, poškození a údržbě, 

či rizik spojených s lidským faktorem, jenž není zohledněn v předchozích nejistotách, 

a rozhodovací nejistoty, které popisují neschopnost rozpoznat sociální a ekonomické cíle, 

délku plánovacího období a podobně.  

2.3.2 Stochastické modelování  

Náhodnost a proměnlivost ovlivňuje každý reálný proces. Otázka spočívá v tom, jak 

by mohly být jejich účinky zahrnuty do matematického modelování. Jednou z možností, jak 

lze zohlednit proměnlivý charakter reálného procesu v matematickém modelování, je pomocí 

stochastických metod modelování, které se někdy též označují jako pravděpodobnostní 

metody modelování. Jejich uplatnění v dnešní době sahá od medicíny, ekonomiky až po 

stavební inženýrství. Tyto metody modelování vycházejí z předpokladu náhodného charakteru 

vstupních parametrů modelů. Podle (Hrubešová, 2006) lze tyto metody rozdělit do dvou 

skupin na: 

Plně pravděpodobnostní metody modelování  

Simulační stochastické metody modelování 

Plně pravděpodobnostní metody modelování vychází z poměrně velkého množství 

statistických souborů, které jsou určeny měřením in-situ nebo v laboratořích a které 

charakterizují nahodilost vstupních parametrů modelu. I když dochází s postupem času 

k rozvoji výpočetní techniky, je uplatnění plně pravděpodobnostních metod modelování 

v technické praxi, obzvláště v geotechnice, prozatím velmi omezené. Proto je efektnější 

využívat simulační stochastické metody modelování, které vycházejí z deterministických 

výpočetních modelů, jejichž vstupní parametry jsou považovány za náhodné funkce s jistým 

typem rozdělení pravděpodobnosti. I v těchto metodách je využito určitého množství 

statistických souborů, které však slouží pouze k získání představy o parametrech rozložení 

pravděpodobnosti vstupních náhodných parametrů modelů.  
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Simulační stochastické metody tedy vycházejí z určitého deterministického modelu 

pro stanovení odezvy Y, která je funkcí vstupních parametrů Xi (kde j = 1,…, k). 

  kXXXfY ,,, 21   (34) 

Každý vstupní parametr Xi je považován za náhodnou proměnnou, která je charakterizována 

funkcí hustoty pravděpodobnosti f(x) a distribuční funkcí Fdist(x), které nemusí být pro každý 

parametr stejné. 

 


*

dist dxf(x)=(x)F   (35) 

Rozdělení pravděpodobnosti (např. Obr. 7) a jeho základní parametry jsou získány ze 

statistických souborů. V případě, že takové soubory dat nejsou k dispozici nebo jsou 

nedostatečné, je možné stanovit tyto parametry rozdělení pravděpodobnosti na základě 

kvalifikovaného odhadu. Pro ověření vhodnosti zvoleného rozdělení pravděpodobnosti je 

doporučené použít základní testy hypotéz, např. Kolmogorův – Smirnoův test, „Chí-kvadrát“ 

test dobré shody apod.  

 

Obr. 7: Ukázka Gaussova normálního rozdělení pravděpodobnosti pro deformační modul 

Na základě takto definovaných rozdělení pravděpodobnosti je pak v závislosti na 

zvolené simulační stochastické metodě (např. Monte Carlo, kvazi-Monte Carlo, LHS a další) 

uskutečněno generování konkrétních hodnot vstupních parametrů. S přiřazenými hodnotami 

vstupních parametrů je provedena série opakovaných parametrických výpočtů pro stanovení 

náhodné odezvy Y.  
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Soubor takto získaných výsledků modelů je pak statisticky vyhodnocen a jsou 

stanoveny základní statistické charakteristiky, mezi které například patří střední hodnota μ 

definovaná podle vztahu (36) či rozptyl σ
2
 definovaný podle vztahu (37). 

 




 dx)x(fx  (36) 

    




 dxxfx
22   (37) 

Z výsledků simulačních stochastických metod modelování lze například stanovit 

rozmezí, ve kterém se hodnoty odezvy modelu budou s určitou pravděpodobností pohybovat, 

nebo stanovit nejčastěji se vyskytující hodnotu odezvy, anebo hodnoty odezvy s velmi malou 

pravděpodobností. 

V případě jednoduchých typů modelů je využití simulačních metod velmi jednoduché 

a časově nepříliš náročné. V případě náročnějších modelů, jako jsou modely založené na 

numerické MKP, je využití některých simulačních metod modelování problematické. 

Způsobuje to především nutnost vysokého počtu opakovaných parametrických výpočtů, které 

jsou nutné pro zajištění dostatečné přesnosti vstupních parametrů. 

2.3.3 Metoda Monte Carlo  

Mezi nejstarší a asi jednu z nejznámějších simulačních stochastických metod se řadí 

metoda Monte Carlo. Ta je často využívána i z toho důvodu, že má jednu z nejjednodušších 

generací vstupních náhodných hodnot. Díky podobnosti s náhodnými herními procesy, které 

probíhají v ruletě, získala tato metoda i svůj název podle světově známého evropského 

střediska heren v Monte Carlu. Tato metoda byla v geotechnické praxi využita například 

u řešení stability svahů náchylným k sesuvu (Zhou a kol., 2003; Luzi a kol., 2000). 

Podstata této metody tkví v přímé generaci hodnot vstupních parametrů potřebných 

pro realizování parametrických výpočtů (modelů). Z výsledků lze získat soubor hodnot 

odezvy, pro které je možné určit statistické charakteristiky. Princip metody tedy spočívá ve 

způsobu výběru realizací náhodných proměnných (vstupních parametrů), který je patrný na 

Obr. 8. Pomocí generace náhodného čísla nabývajícího hodnot z intervalu <0,1>, jsou 

přiřazeny hodnoty distribuční funkce Fdist(x). Na základě takto vygenerovaných hodnot 

distribuční funkce se pomocí inverzní transformace určí odpovídající reprezentativní hodnota 

xi náhodné veličiny Xi. Tento krok se opakuje pro ostatní náhodné veličiny.  
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Obr. 8: Ukázka principu výběru vzorku metodou Monte Carlo pro deformační modul 

Metoda Monte Carlo je velmi jednoduchá a transparentní vyžaduje, ale realizaci 

velkého množství opakovaných výpočtů s generovanými hodnotami vstupních dat dle 

určitého rozdělení pravděpodobnosti a následné statistické vyhodnocení výsledků modelu. 

Aplikování této metody v oblasti numerického modelování je proto příliš časově náročné 

i přes využívání stále výkonnější výpočetní techniky. 

2.3.4 Metoda Latin Hypercube Sampling (LHS)  

V oblasti numerického modelování geotechnický úloh se jeví vhodnější a efektivnější 

využití simulační stochastické metody Latin Hypercube Sampling (LHS). Pod zkratkou LHS 

se skrývá modifikovaná metoda typu Monte Carlo. Historie této metody sahá až do druhé 

poloviny 70 let 20. století, kdy byla vyvinuta za účelem snížení počtu simulačních výpočtů, 

a tedy i snížení značné časové náročnosti, při zachování potřebné přesnosti. Proto tato metoda 

spadá do skupiny metod redukce rozptylu (redukční metody).  

Principem LHS je rozdělení oboru hodnot distribučních funkcí jednotlivých vstupních 

parametrů (obecně interval <0,1>) na N intervalů (přesnost řešení roste s počtem těchto 

intervalů) se stejnou pravděpodobností 1/N. Každému takto zvolenému intervalu, který je 

definován jednou charakteristickou hodnotou, je náhodnou generací odpovídající 

rovnoměrnému rozdělení přiřazeno pořadí, které se při simulačním výpočtu použije právě 

jednou. Charakteristickou hodnotu lze zvolit jako jednu z následujících možností: 

• střední hodnota daného intervalu (viz Obr. 9), 

• hodnota odpovídající mediánu daného intervalu, 

• náhodná hodnota z intervalu. 

Na základě inverzní transformace distribuční funkce se z vybrané hodnoty určí 

odpovídající reprezentativní hodnota xi náhodné veličiny Xi. Tímto způsobem je rovnoměrně 
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pokryt celý obor hodnot distribuční funkce jednotlivých vstupních parametrů a tím je docílen 

uspokojivý odhad výsledných pravděpodobností při relativně malém počtu simulací. Po 

získání vstupních dat všech parametrů uvedeným způsobem se provede N simulačních 

výpočtů. Výsledná data se následně statisticky zpracují. 

 

 

Obr. 9: Ukázka principu výběru vzorku metodou LHS pro deformační modul. 
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2.4 Softwarové zázemí pro tvorbu výpočtových modelů  

Pro tvorbu výpočtových modelů umožňujících analyzovat dynamické účinky 

seizmického zatížení v horninovém prostředí existuje velké množství výpočetních programů 

(např. Plaxis, Midas GTS, Ansys, Ceaser). Při řešení matematických modelů dochází 

k zohlednění velkého množství vstupních parametrů, jako jsou typ a vlastnosti seizmického 

zatížení (např. amplituda, frekvence, doba), geologické, hydrogeologické a geomorfologické 

podmínky posuzovaného území a materiál, poloha a typ konstrukce geotechnického objektu 

ovlivněné seizmickým zatížením. Kromě výpočetních programů určených primárně pro 

tvorbu matematických modelů jsou v této disertační práci využity i další programy, které jsou 

nápomocny při generaci vstupních hodnot matematických modelů (např. GLHS), či 

u statistického vyhodnocování výsledků modelů (např. Statgraphics viz kapitola 4.2). 

2.4.1 Plaxis  

Pro tvorbu matematických modelů v této práci je především využíván výpočetní 

program Plaxis ve 2D rozhraní, který je produktem holandské společnosti PLAXIS BV. Tento 

program je založený na numerické MKP a je vyvinutý pro deformační a stabilitní analýzu 

geotechnických úloh. Pro analýzu dynamických úloh pomocí MKP disponuje tento výpočetní 

program výpočtovým dynamickým modulem.  

 
Obr. 10: Ukázka dynamického zatížení ve výpočetním programu Plaxis 2D 

Postup při tvorbě modelů ve výpočetním programu Plaxis  

Výpočetní program Plaxis je složen ze tří základních modulů. Těmito moduly jsou 

Input, Calculator a Output. V modulu Input je zadána geometrie a veškeré vlastnosti 

horninového prostředí a konstrukčních prvků. V této práci je výhradně využíván rotačně 

symetrický dvojrozměrný model s patnácti uzlovými prvky. Rotačně symetrický model 

(Axisymetric model) byl zvolen vzhledem k předpokladu radiálního šíření seizmických 

vln z ohniskové oblasti. Modely jsou tvořeny s jednoduchou geometrií, která je zadána přímo 

v modulu Input. Nebylo tedy využito možnosti importovat geometrii z připravených výkresů 
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ve formě DWG. Vlastnosti horninového prostředí jsou zadávány na základě jednoho 

z 11 předefinovaných typů konstitutivních modelů. Pro případy této disertační práce je 

využíván Mohr-Coulombův materiálový model, který je jedním z nejpoužívanějších 

materiálových modelů při řešení geotechnických problémů. Jedná se o ideálně pružno-

plastický model, ve kterém se zeminy chovají elasticky až do momentu, kdy je překročena 

Mohr-Coulombova podmínka plasticity. Při zadávání jsou tak využity základní parametry 

prostředí, kterými jsou objemová tíha, Youngův modul pružnosti, Poissonovo číslo, úhel 

vnitřního tření a soudržnost (viz Obr. 11). Rayleighyho parametry tlumení αR a βR jsou 

v základním nastavení výpočetního programu předdefinovány jako nulové.   

    

Obr. 11: Vstupní parametry prostředí v programu Plaxis 

Zatížení je v modelu umístěno v ose symetrie o poloviční šířce daného stavebního 

stroje a je složeno ze dvou složek. Statické zatížení definující vlastní tíhu stroje (viz Obr. 12 

zatěžovací systém A) znázorněno modrou barvou a  dynamické zatížení stavebním strojem 

(viz Obr. 12 zatěžovací systém B) znázorněno zelenou barvou působící na roznášecí desku. 

 
Obr. 12: Zadávaní typu zatížení  
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V modelech jsou nutné kromě klasických geometrických okrajových podmínek, které 

omezují na hranici modelu posuny v příslušném směru (viz Obr. 13), zadat i tzv. absorpční 

podmínku (zelená čára na okraji modelu viz Obr. 13). Působením této podmínky se dosáhne 

absorpce přírůstků napětí na hranicích modelu, které jsou způsobeny dynamickým zatížením, 

a které by byly jinak odraženy zpět do modelu. Tím by docházelo ke zkreslení a nereálným 

výsledkům numerického modelu. V případě rotačně symetrického modelu se tento typ 

okrajových podmínek zadává na hranicích mimo osu symetrie (většinou pro pravou a spodní 

hranici modelu). 

 

Obr. 13: Schéma modelu ve výpočetním programu Plaxis  

a)omezení ve vertikálním směru; b) omezení v horizontálním směru; c) totální omezení 

Dále je provedena diskretizace celé analyzované oblasti rozdělením na konečné prvky 

(tzv. generace sítě). Tato generace sítě je prováděna výpočetním programem automaticky. 

Stačí pouze navolit hustotu sítě, popřípadě místo jejího zhuštění. Tím vznikne síť prvků, která 

zahrnuje celou analyzovanou oblast. V případě využití rovinné verze výpočetního programu 

Plaxis lze volit mezi šesti uzlovými trojúhelníkovými prvky s aproximačním polynomem 2. 

stupně a patnácti uzlovými trojúhelníkovými prvky s kubickým aproximačním polynomem 

(Brinkgreve, 2002).  

 V kalkulačním (Calculations) modulu jsou pak definovány tří základní fáze výpočtu. 

První fáze je programem definována automaticky a jedná se o tzv. iniciační fázi. V nové verzi 

výpočetního programu Plaxis se pak právě v této fázi nastavuje počáteční hydrostatická 

napjatost a automaticky se generuje primární napjatost na základě vlastností uvažovaných 

zemin a hloubky. V druhé fázi je aktivováno statické zatížení. V třetí fázi je typ výpočtu 

v menu kalkulačního modulu nastaven na dynamické zatížení. V této fázi jsou pak nastaveny 

základní parametry dynamického zatížení, kterými jsou frekvence a síla (viz Obr. 14). Dále je 

nutno stanovit dobu, po kterou bude dynamické zatížení působit. Tato doba má vliv i na dobu 

 
a) b) c) 

Klasické okrajové podmínky 

Dynamické zatížení 

Absorpční okrajové podmínky 

100 m 

5
0
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výpočtu a objem dat. V případě provádění modelování ve větších vzdálenostech (desítkách 

metrů) je nutné přiměřeně prodloužit dobu, po kterou působí zatížení, případně přidat další 

fázi výpočtu, ve které bude zohledněn vliv dynamického doznívání.  Pro výpočet je též nutné 

správně zvolit velikost výpočetních časových kroků. Ty též ovlivňují nejen dobu výpočtu, ale 

i objem a přesnost výsledných dat. Pro modely v této práci byla tato hodnota nejčastěji volena 

na 2000 časových kroků, které vycházejí ze zkušeností autora pro danou dobu zatížení, 

frekvenci zatížení, objem výsledných dat (cca 2,5-4 GB dat na jeden model) a dobu výpočtu 

(cca 30-60 minut). V případě nastavení časových kroků na 10 000 se objem výsledných dat 

pohybuje v rozmezí 10-16 GB a doba výpočtu je okolo 3-6 hodin. Při stanovení nižšího počtu 

časových kroků nemusí výsledky modelu zcela odpovídat reálné situaci. 

 

Obr. 14: Ukázka zadávání parametrů dynamického zatížení ve výpočetním programu Plaxis 

Dále jsou v modelech určeny body, ve kterých jsou v modulu Output, přesněji řečeno 

v jeho nadstavbovém modulu „Curve“, vyhodnocovány výsledky výpočtu. V kalkulačním 

modulu je maximální množství zvolených bodů omezeno na deset, ale počet těchto bodů 

může být případně navýšen a dopočítán v nadstavbovém modulu „Curve“. Pro případy 

modelu prezentovaného v této práci jsou voleny povrchové body lokalizované v různých 

vzdálenostech od zdroje dynamického zatížení.  

2.4.2 Midas GTS  

Mimo výpočetního programu Plaxis je pro tvorbu matematických modelů využit 

i výpočetní program Midas GTS, který je produktem firem TNO DIANA BV (Holandsko) 

a MIDAS IT (Jižní Korea).  Tento program, který je též založený na metodě konečných 

prvků, je určen pro tvorbu dvou a tří rozměrných modelů geotechnických úloh jako jsou 

tunely, základy, výruby, interakce konstrukce a horninového či zemního podloží, sedání, 

stabilita svahu, opěrných zdí a analýzy průsaků a konsolidace. Pro tvorbu geometrie modelu 

a sítě konečných prvků využívá tzv. drátkového modelu s poloautomatickou generací sítě.  
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Obr. 15: Ukázka výsledků dynamického zatížení ve výpočetním programu Midas GTS 

Postup při tvorbě modelů ve výpočetním programu Midas GTS  

V úvodním okně výpočetního programu je možné volit mezi 2D a 3D typem modelu. 

Při volbě modelu pro dynamické zatížení je nutné nastavit převod vlastní tíhy na hmotnost 

(converting type of model weight to masses) v osách X, Y, Z. Pokud není tento krok 

proveden, nemusí být vliv hmotnosti zohledněn ve výsledné analýze (viz manuálu MIDAS 

Civil). Poté se v prostředí podobnému „CADovským“ programům vytvoří geometrii 

modelovaného reálného terénu, nebo lze využit modulu pro tvorbu terénu (terrain geometry 

maker), popřípadě lze obdobně jako ve výpočetním programu Plaxis tuto geometrii 

importovat z výkresů ve formě *.dwg. Vlastnosti horninového prostředí se posléze zadávají 

na základě jednoho z patnácti předefinovaných typů konstitutivních modelů (viz Obr. 16). 

Obdobně jako u výpočetního programu Plaxis, je pro tuto práci zvolen Mohr-Coulombův 

materiálový model.  

 

Obr. 16: Vstupní parametry prostředí v programu Midas GTS 
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Na rozdíl od výpočetního programu Plaxis se zde síť generuje poloautomaticky. Je 

tedy nutné přiřadit jednotlivým geometrickým obrazcům síť, spojit je, zadat parametry sítě 

a přiřadit vlastnosti prostředí.      

Pro zadání materiálového tlumení modelu je nutné provést Eigenvalue analýzu, 

nazývanou též analýza vlastních kmitů. Tato analýza, kterou lze provést přímo ve výpočetním 

programu, vychází z řešení rovnice složené z hmotnostní matice a matice tuhosti (podobně 

jako ve výpočetním programu Plaxis) a je potřebná k získání vlastních frekvencí vibrací 

(útlumových koeficientů) horninového prostředí. Nejprve je však nutné stanovit moduly 

reakce podloží, které lze stanovit pomocí vztahu (38) pro vertikální složku a vztahu (39) pro 

horizontální složku (Sharma a kol., 2012). 
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Kde: kh ... horizont. modul reakce podloží v závislosti na šířce roznosu [kN.m
-3

]; 

kv …  vertikální modul reakce podloží v závislosti na šířce roznosu [kN.m
-3

]; 

kho, kvo …  horizontální a vertikální modul reakce podloží určen buď na základě 

statické zatěžovací zkoušky o průměru desky 300 mm [kPa] nebo podle vztahu (40) 
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Bh …  šířka roznosu v horizontálním směru [m] určena z: 

 hh AB   (41) 

Bv …  šířka roznosu ve vertikálním směru [m] určena z: 

 vv AB   (42) 

Ah …  roznášecí plocha zatížení kolmá na směr zatížení [m
2
]; 

Av …  roznášecí plocha zatížení ve svislém směru [m
2
]; 

αMRP …  konstanta pro stanovení modulu reakce podloží (pro technickou 

seizmicitu v rozmezí 3,0 ~ 4,0) [-]; 

E0 …  modul pružnosti prostředí [MPa]. 
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Na základě zadaných modulů reakce podloží každé vrstvy horninového prostředí (viz 

Obr. 17 vlevo) je pro dané prostředí proveden výpočet Eigenvalue analýzy. Z výsledných 

hodnot analýzy vlastních kmitů (Modal participation masses) jsou vybrány dvě maximální 

hodnoty, na Obr. 18 dole červeně orámované hodnoty, na základě kterých jsou vybrány 

vlastní frekvence či periody, na Obr. 18 nahoře červeně orámované hodnoty (v tomto případě 

periody). Tyto hodnoty jsou dále použity pro stanovení tlumících parametrů prostředí 

(koeficientů materiálového tlumení viz Obr. 19).  

   

Obr. 17: Tvorba okrajových podmínek pružinového modelu v Midas GTS 

 

Obr. 18: Výsledky Eigenvalue analýzy 
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Obr. 19: Zadání materiálového tlumení prostředí 

Okrajové podmínky jsou do modelu zadány pomocí pružin na okraji modelu. 

Vlastnosti pružin jsou charakterizovány pomocí tlumících konstant (viz Obr. 17 pravá část), 

které jsou stanoveny pomocí vztahů (43) a (44).  

 pc
LL

cp VAAC 


 





2
 (43) 

 sc
L

cs VAAC  



  (44) 

Kde: pC  … útlumový koeficient primárních seizmických vln [kN.s.m
-3

]; 

sC  …  útlumový koeficient sekundárních seizmických vln [kN.s.m
-3

]; 

Ac … průřezová plocha [m
2
];  

ρ  … hustota prostředí [kg.m
-3

]; 

L   … Lamého první konstanta [MPa]; 

L  …  Lamého druhá konstanta [MPa]. 

 

Následuje zadání dynamického zatížení pomocí časově proměnné funkce (viz 

Obr. 20). Poté je již možné v řešiči (solve) zadat veškeré data a spustit výpočet. 



Modelování vlivu technické seizmicity na okolní horninové prostředí 2013 

 

42 

 

 

Obr. 20: Ukázka zadávání dynamického zatížení ve výpočetním programu Midas GTS 

2.4.3 Modul GLHS 

Složitější generace náhodných hodnot vstupních parametrů v případě simulační 

metody LHS již neumožňuje získání těchto náhodných hodnot pouze na základě přímého 

využití generátorů náhodných čísel. Proto bylo stejně jako v případě (Aldorf a kol., 2003) pro 

generaci vstupních dat stochastických výpočtů metodou LHS využito modulu GLHS pro 

aplikaci MS Excel, který byl vytvořen v prostředí jazyka Visual Basic (VBA) na Katedře 

geotechniky a podzemního stavitelství, Fakulty stavební, VŠB – Technické univerzity 

v Ostravě. Modul GLHS umožňuje stanovení generovaných hodnot pod zvoleným typem 

rozdělení pravděpodobnosti (viz Obr. 21). Programový modul pracuje s nejčastěji 

využívanými typy spojitých rozdělení pravděpodobnosti (normální, lognormální, Chí-kvadrát, 

Beta, Gamma, F, Studentovo). Na základě zadaných rozdělení pravděpodobnosti a zadaných 

mezí fyzického výskytu daných parametrů provede modul kompletní generaci vstupních dat, 

která jsou zapsána do ASCII souborů a která lze dále využít ve stochastických výpočtech.  

 

Obr. 21: Ukázka generace hodnot v modulu GLHS 



Modelování vlivu technické seizmicity na okolní horninové prostředí 2013 

 

43 

 

3.  PARAMETRICKÁ STUDIE VLASTNOSTÍ OVLIVŇUJÍCÍCH 

SEIZMICKÉ VLNĚNÍ   

Na vlastní šíření seizmického vlnění má vliv mnoho parametrů. Především se jedná 

o vlastnosti dynamického zatížení, dobu působení, geometrii a vlastnosti prostředí, kterým se 

vlnění šíří. Snaha předcházet negativním vlivům seizmických vln šířících se horninovým 

prostředím na stavební konstrukce, vede k podrobnějšímu průzkumu jak vlastností 

horninového prostředí, tak i parametrů samotného zatížení. První polovina této kapitoly se 

zaměřuje na nastavení a srovnání matematických modelů s měřením in-situ. Částečně se 

zabývá i ovlivněním amplitudy rychlosti kmitání nastavením parametrů dynamického 

zatížení. Druhá část této kapitoly se zaměřuje na parametrickou studii horninového prostředí, 

konkrétně na vliv vlastností horninového prostředí na amplitudu rychlosti kmitání.  

3.1 Komparace modelu s měřením in-situ  

Vibrace vyvolané umělým zdrojem během stavebních prací spadají do technické 

seizmicity. Především v zastavěných oblastech se vibrace způsobené technickou seizmicitou 

mohou projevit negativně, jak na stavebních objektech, tak i např. ztrátou komfortu osob 

vyskytujících se v dosahu jejich působení. Hodnocení účinků technické seizmicity na stavební 

objekty se v České republice provádí podle normy ČSN 73 0040 „Zatížení stavebních objektů 

technickou seizmicitou a jejich odezva“.  

Obzvláště při použití těžké vibrační techniky se do okolního prostředí šíří vibrace, 

které mohou představovat pro nejblíže situované stavební objekty významné seizmické 

zatížení. Výběrem vhodného typu stroje a vhodného způsobu generování vibrací (např. 

nastavením vhodné frekvence vibrování) se mohou minimalizovat negativní účinky při 

zachování požadované účinnosti stroje. Lze tak například snížit riziko poškození stavebních 

objektů či zabránit vzniku sufóze. K té dochází v důsledku zvýšení pórových tlaků vlivem 

seizmického zatížení, která vede ke ztrátě pevnostních parametrů zemin. Ke stanovení 

předpokládaného seizmického zatížení před začátkem stavební činnosti je možné přistoupit 

několika způsoby. Jedním z nich je matematické modelování dané situace. Matematické 

modely však nemusí zcela odpovídat reálné situaci a proto je vhodné, pokud to situace dovolí, 

porovnat výsledky modelů s měřením in-situ a případně provést inverzní analýzu.  

3.1.1 Komparace modelu vibračního válce s měřením in-situ v Poříčanech  

První modelovanou lokalitou, kde bylo použito těžké vibrační techniky, byla 

průmyslová zóna v obci Poříčany. Pro hutnění zemní pláně zde byl využit vibrační válec 

firmy HAMM, typ 3520. Tento vibrační válec disponující motorem DEUTZ TCD 2012 

L062V má 2 stupně nastavení frekvence vibrování (hutnění). V dané lokalitě bylo využito 

prvního stupně nastavení a to frekvence 27 Hz a odstředivé síly 331 kN. Ostatní parametry 

vibračního válce vycházejí z prospektů firmy HAMM a jsou uvedeny v Tab. 1.  
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Tab. 1: Parametry použitého vibračního válce 

 

Při výstavbě bylo provedeno experimentální seizmické měření dynamické odezvy 

vibračního válce in-situ (Obr. 22) Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava (Ing. Martin 

Stolárik, Ph.D.). Měření bylo provedeno při různých vzdálenostech umístění senzorů ViGeo 

2, záznam byl realizován měřící aparaturou Gaia 2T. 

 

Obr. 22: Měření dynamické odezvy vibračního válce s umístěním senzoru ViGeo 2 (foto Ing. 

Martin Stolárik, Ph.D.) 

Tab. 2: Naměřené maximální amplitudy rychlosti kmitání 
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Obr. 23: Příklad vlnového záznamu – vzdálenost 10,3 m od zdroje dynamického namáhání 

(vodorovná osa – čas v sekundách, svislá osa – amplituda rychlosti kmitání v kvantovacích 

úrovních) 

Parametry horninového prostředí v modelu vycházely z lokální geologie v místě 

stavby. Ta je tvořena navážkou o mocnosti 2,3 m ze světle hnědé písčité zeminy slabě až 

středně hlinité s přibližně 10% štěrku do průměru zrn 3-5 cm. Navážka obsahuje příměs 

textilu, plastu a dřeva. Vrstva zeminy pod navážkou se skládá z tuhých jílů o mocnosti 2,6 m 

přecházejících do vrstvy tmavě šedého, navětralého a silně rozpukaného slínovce. Litologický 

profil místa stavby s parametry zemin znázorňuje Tab. 3 (m p. t. je hloubka pod původním 

terénem, m n. m. je nadmořská výška). Na základě tohoto profilu byly do modelu zadány 

fyzikální a mechanické vlastnosti zemin. Úroveň hladiny podzemní vody se nachází v tuhých 

jílech, a pro daný model se s ní z důvodu zjednodušení modelu neuvažuje. Vlastnosti 

horninového prostředí jsou do výpočetního programu zadávány na základě Mohr-Coulombův 

materiálového modelu. 

Tab. 3: Litologický profil místa stavby 

 

Pro tvorbu matematického modelu byl použit výpočetní program Plaxis V8.2 ve 2D 

rozhraní. Matematický model byl zvolen jako rotačně symetrický v rozsahu 30 x 20 m (délka 

x hloubka). Pro výpočet nebylo uvažováno dynamické zatížení v celém časovém rozmezí jeho 

působení, ale pouze po dobu prvních 2 sekund. Pro danou geologickou stavbu byly součinitele 

materiálového tlumení nastaveny αR = βR = 0,001. Výstupem daného matematického modelu 

jsou vlnové obrazy rychlosti kmitání v různých povrchových vzdálenostech od zdroje 

dynamického namáhání. Příklad výstupu namodelovaného vlnového obrazu uvádí Obr. 24 
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zobrazující vodorovnou vx a svislou vy složku rychlosti kmitání ve vzdálenosti 6 m od zdroje. 

V ustálené části těchto záznamů pak byly odečteny maximální hodnoty rychlosti kmitání. 

Tyto hodnoty slouží ke stanovení útlumové křivky rychlosti kmitání daného horninového 

prostředí. 

 

Obr. 24: Příklad vlnového obrazu z matematického modelu – vzdálenost 6 m od zdroje 

dynamického zatížení (shora složka vodorovná, složka svislá) 

Základním cílem matematického modelu bylo stanovit velikost dynamických účinků 

vyvolaných vibračním válcem v modelovém geologickém prostředí s reálnými parametry. Na 

základě výstupů z matematického modelu byly vyneseny útlumové křivky pro dané prostředí 

a zatížení odpovídající typu vibračního zařízení. Závislost maximální amplitudy rychlosti 

kmitání na vzdálenosti od zdroje dynamického zatížení byla vyhodnocena pouze pro svislou 

složku a složku vodorovnou směrem ke zdroji s ohledem na to, že se jednalo pouze 

o dvojdimenzionální model. Tyto křivky byly konfrontovány s reálnými hodnotami 

naměřenými in-situ (Obr. 25 a Obr. 26). 
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Obr. 25: Konfrontace namodelované útlumové křivky s hodnotami naměřenými in-situ – 

svislá složka 

 

Obr. 26: Konfrontace namodelované útlumové křivky s hodnotami naměřenými in-situ – 

vodorovná složka směrem ke zdroji  

Největší rozdíl mezi výsledky modelu a měřením in-situ byl zjištěn na vodorovné 

složce ve vzdálenosti 5 m od zdroje dynamického zatížení. Z matematického hlediska nejsou 

přesně definovány vibrační projevy v blízké zóně (předpoklad lineárního šíření impulzu 

v blízkosti zdroje dynamického zatížení). Také vliv lokální geologie v malých vzdálenostech 

může mít velmi velký významný na výsledek měření. Ve větších vzdálenostech bez 

podrobnější znalosti geologických poměru a vlastností prostředí nedokáže matematický model 

věrohodně zachytit danou situaci. 
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3.1.2 Modelové srovnání tří typů vibračních válců v Karlově Studánce 

V druhé předmětné lokalitě, Karlova Studánka, probíhala rekonstrukce komunikace 

II/445. Pro hutnění silniční pláně bylo využito pojezdu vibračního válce. Opět bylo provedeno 

experimentální seizmické měření dynamické odezvy vibračního válce in-situ Ústavem 

geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava (prof. RNDr. Kaláb Zdeněk, CSc., Ing. Lednická Markéta, 

Ph.D.).  

Lázeňská obec Karlova Studánka geograficky náleží do okresu Bruntál a je jeho 

nejvýše položenou obcí (Obr. 27). Díky své geografické poloze uprostřed jesenických hor 

jsou tyto lázně známé svým jedinečným horským klimatem a výbornou minerální vodou. 

Středem obce prochází komunikace II/445, která vede od Bruntálu na Rýmařov a Jeseník. 

Tato komunikace, kolem níž je soustředěna většina stavebních objektů, si vyžádala generální 

opravu. Při nesprávné volbě vibračního válce by mohlo docházet k poškození především na 

místních památkově chráněných budovách. Typ vibračního válce je možné zvolit buď na 

základě zkušeností z obdobných staveb s podobnou geologií, nebo na základě výsledků 

matematického modelování pro danou geologii. Požadavky na použití co nejvýkonnějšího 

vibračního válce pro hutnění pláně komunikace a požadavky na ochranu okolního prostředí 

před nežádoucími vibracemi jsou téměř vždy protichůdné. Výslednou volbou musí být vždy 

dobře volený kompromis.  

 

Obr. 27: Družicový snímek Karlovy Studánky (Google Earth) 

Z geologického hlediska se Karlova Studánka nachází v horském reliéfu Jeseníků, 

který je tvořen klenbovou stavbou z hornin starohorního a prvohorního stáří. Vlastní 

geologická stavba byla završena horotvornými pohyby v karbonu. Reliéf byl poté dotvořen ve 

čtvrtohorách, mj. působením pevninského ledovce. Obec Karlova Studánka je situována na 

rozhraní krystalinika desenské klenby a vrbenských vrstev. Toto území je pokryto kvartérními 

sedimenty, což jsou hlavně balvanité sutě a štěrky, a lze v ní nalézt významné tektonické 

linie. Geologické poměry, podstatné pro úroveň pláně komunikace a provádění stavebních 
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prací, byly tvořeny do hloubky 1,5 m z antropogenních navážek. Ty obsahovaly štěrk se 

stavebním odpadem do hloubky 0,5 m a níže pak s úlomky balvanů různých hornin. Pod 

svrchní vrstvou se nacházely zhruba do hloubky 3 m svahové hlíny. Ty byly převážně tvořeny 

hlínou písčitou, tuhé až pevné konzistence. Pod těmito vrstvami se nacházely metamorfity 

krystalinika, tj. horniny typu krystalických břidlic, fylitů, kvarcitů, místy i charakteru sutí, vše 

s různým stupněm zvětrání. Geotechnické parametry zemin byly do modelu zvoleny podle 

směrných normových charakteristik podle dříve platné normy ČSN 73 1001 (viz Tab. 4). 

Tab. 4: Geotechnické parametry zemin použité v modelu 

Mocnost 

[m] 
Značení Název 

Edef 

[MPa] 

ν 

[-] 
 

[kN.m
-3

] 

cef 

[kPa] 
ef 

[°] 

0 – 1,5 GP–B 
Štěrk špatně zrněný 

s příměsí balvanů 
190 0,2 20 1 37 

1,5 – 3,0 MS Hlína písčitá 8 0,35 18 16 27 

3,0 – R3  
Metamorfity 

krystalinika 
3200 0,2 20 1500 50 

 Pro matematické modelování byly zvoleny tři typy tahačových vibračních válců 

o různých provozních vlastnostech. Všechny tři splňují podmínku pro dostatečné zhutnění 

pláně komunikace. Zvoleny byly vibrační válce od předních světových výrobců firmy 

BOMAG, AMMANN a HAMM. Za konkrétní typ vibračního válce firmy BOMAG byl 

zvolen BW 177 DH4, který byl poháněn dieselovým motorem TCD 2011 L04 w. Tento 

vibrační válec má dva stupně nastavení frekvence vibrování (viz Tab. 5). Do modelu byl 

zvolen první stupeň frekvence vibrování f = 30 Hz s amplitudou vibrace y = 1,90 mm 

a s odstředivou silou 135 kN. Pro přední nápravu (běhoun) byla o hmotnosti m = 4200 kg 

a šířce b = 1686 mm stanovena podle vzorce (45) statická lineární síla (zatížení běhounu na 

metr jeho šířky) o velikosti 24,9 kN.m
-1

. Z firmy AMMANN byl zvolen typ ASC 110 HD 

o šířce běhounu 1500 mm a hmotnosti běhounu 7165 kg. Pro tento typ se znovu jednalo 

o první stupeň frekvence vibrování f = 32 Hz s amplitudou y = 1,85 mm a s odstředivou silou 

277 kN. Statická lineární síla podle vzorce (45) činila 47,8 kN.m
-1

. Poslední typem vibračního 

válce byl zvolen HAMM 3520 s motorem DEUTZ TCD 2012 L062V. Jedná se opět 

o vibrační válce o dvou frekvencích vibrování. Pro modelovou situaci byl opět zvolen první 

stupeň frekvence vibrování o f = 27 Hz, amplitudě y = 2,0 mm a odstředivé síle 331 kN. 

Statická lineární síla podle vzorce (45) byla 56,3 kN.m
-1

. 

 
b

gb

stat
b

am
F


  (45) 

Kde:  statF  … statická lineární síla [kN.m
-1

]; 

bm  … hmotnost běhounu [kg]; 

ga  … gravitační zrychlení [m.s
-2

]; 

bb  … Šíře běhounu [m]. 
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Tab. 5: Parametry vibračních válců podle výrobců (Ammann Group, 2011; BOMAG 

worldwide, 2011; Hamm AG, 2011) 

Typ válce BOMAG AMMANN HAMM  

Provozní hmotnost 7840 12730 19800 kg 

Hmotnost běhounu 4200 7165 12490 kg 

Statická lineární síla 24,9 47,8 56,3 kN.m
-1

 

Šíře běhounu 1686 1500 2220 mm 

Amplituda vibrace 1,90 / 0,95 1,85 / 1,15 2,00 / 1,19 mm 

Frekvence 30 / 40 32 / 35 27 / 30 Hz 

Odstředivá síla 135 / 120 277 / 206 331 / 243 kN 

 Pro stanovení výsledného seizmického zatížení bylo využito matematické modelování 

ve výpočetním programu PLAXIS V8.2 ve 2D rozhraní.  Matematické modely byly zvoleny 

jako rotačně symetrické v rozsahu 30 x 30 m (délka x hloubka). Horninové prostředí bylo 

uvažováno jako třívrstvé s jednoduchým horizontálním rozhraním. Fyzikální a mechanické 

vlastnosti zemin byly zavedeny podle Tab. 4. Z důvodu zjednodušení matematického modelu 

byl zanedbán vliv podzemní vody. Materiálové parametry tlumení byly v modelu definovány 

pomocí Rayleighových součinitelů tlumení. Pro danou geologickou stavbu byly hodnoty 

součinitele zvoleny αR = 0,001 a βR = 0,01. Pro výpočet nebylo uvažováno dynamické 

zatížení v celém časovém rozmezí jeho působení, ale pouze po dobu prvních dvou sekund. 

Výpočet a modelová analýza proběhly ve dvou fázích. Odečet hodnot rychlosti kmitání 

potřebných pro vytvoření útlumových křivek byl prováděn v deseti různých povrchových 

vzdálenostech od středu vibračního válce. 

 

Obr. 28: Útlumové křivky vybraných vibračních válců 
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Z výsledků matematických modelů byly vytvořeny útlumové křivky pro jednotlivé 

vibrační válce v daném horninovém prostředí. Z grafu na Obr. 28 vyplývá, že k největšímu 

seizmickému zatížení horninového prostředí by docházelo v případě hutnění vibračním 

válcem HAMM 3520. Naopak vibrační válec s nejmenším seizmickým zatížením 

horninového prostředí byl BOMAG BW 177 DH4. Při pohledu na parametry vibračních válců 

v Tab. 5 lze konstatovat, že se jednotlivé typy zařízení liší velikostí statické lineární síly 

a především velikostí odstředivé síly vibračního válce. Tyto uvedené charakteristiky se pak 

projevují v různých hodnotách velikostí maximálních amplitud rychlostí kmitání 

v horninovém prostředí. Proto, vzhledem k umístění památkově chráněných budov v blízkosti 

rekonstruované komunikace, je nejvhodnějším typem vibrační válec s nejnižším seizmickým 

zatížením prostředí (BOMAG). Při jeho použití by ve vzdálenosti 4,5 m od zdroje vibrací 

dosahovala rychlost kmitání hodnoty 2 mm.s
-1

 a ve vzdálenosti 6,5 m hodnoty 1 mm.s
-1

. 

Rozdíl mezi hodnotami naměřenými in-situ a namodelovanou útlumovou křivkou pro 

vibrační válec BOMAG, který byl i v reálu použit pro hutnění zemní pláně, může být mimo 

jiné vyvolán zjednodušujícími předpoklady matematického modelu. 

3.1.3 Vliv změny frekvence při zavibrování štětovnic v areálu VŠB – TUO  

Třetí zvolenou lokalitou byla výstavba nové multifunkční budovy Fakulty 

elektrotechniky a informatiky, VŠB - TUO. Tato stavba byla zahájena 7. 2. 2011 v areálu 

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na ulici 17. listopadu (viz Obr. 29). 

V daném objektu budou centralizovány pracovny pedagogů a doktorandů FEI do jedné 

budovy se současným zajištěním dostatečného prostoru pro učebny a laboratoře. Štětovnicová 

stěna staveniště byla realizována v rámci provádění zemních prací před výstavbou základů 

nové budovy FEI. Na pažení stavební jámy při severovýchodní straně stavby bylo použito 

ocelových štětovnic dlouhých cca 8 m (Obr. 30). 

 

Obr. 29: Vizualizace multifunkční budovy FEI s mapou a leteckou fotografií umístění (areál 

stavby znázorněn v červeném čtyřúhelníku (autor: www.mapy.cz, www.fei.vsb.cz)) 
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Obr. 30 – Úsek štětovnicové stěny ve stavební jámě (foto: Lednická.) 

Horninové prostředí v daném místě je tvořeno vrstvou navážky, pod kterou se nachází 

do hloubky cca 12,5 m kvartérní hlinité až jílovitopísčité sedimenty (CS1 a CS2). V hloubce 

4,5 – 7 m pod povrchem se vyskytuje vrstva písků, místy se štěrkem (SM). Prostor mezi 

hloubkami 12,5 m až cca 20 m vyplňují nachází písky s příměsí jemnozrnných zemin (S-F). 

Pod těmito vrstvami leží od hloubky cca 20 m vyskytuje kulmská břidlice (podle interní 

dokumentace viz Tab. 6). 

Tab. 6: Parametry zemin 

Parametr 
Zemina 1 2 3 4 5 

Jednotky CS1 SM CS2 S-F Břidlice 

Mocnost h [m] 0 – 4,5 4,5 – 7 7 -12,5 12,5 – 20 20 – X  

Objemová tíha  [kN.m
-3

] 18,5 18 18,5 17,5 24 

Modul pružnosti E [MN.m
-2

] 4 15 4 25 60 

Poissonovo číslo  [-] 0,35 0,3 0,35 0,3 0,25 

Soudržnost cef [kN.m
-2

] 14 5 14 1 100 

Úhel vnitřního tření ef [°] 24,5 29 24,5 31,5 28 

Pro zavibrovaní štětovnic bylo na stavbě použito bezrezonanční vibrační beranidlo 

firmy ICE Holland typ 18 RF-ts se samostatnou pohonnou jednotkou zavěšené na kolovém 

jeřábu. Vybrané parametry vibračního beranidla, které udává výrobce na svých webových 

stránkách ve firemních předpisech, uvádí Tab. 7. 

Tab. 7: Parametry vibračního beranidla firmy ICE typ 18 RF-ts (ICE Holland, 2011) 

Specifikace 18 RF-ts  

Excentrický moment 0 – 18 kg.m 

Max. odstředivá síla 1015 kN 

Max. frekvence 2300 ot.min
-1

 

Max. amplituda včetně svěry 11,6 mm 

Celková hmotnost včetně svěry 4120 kg 
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Pro tvorbu matematických modelů byla využita rovinná verze výpočetního programu 

PLAXIS V8.2. Matematické modely byly zvoleny jako rotačně symetrické v rozsahu 

150 x 50 m (délka x hloubka). Horninové prostředí bylo tvořeno pěti vrstvami s jednoduchým 

horizontálním rozhraním. Fyzikální a mechanické vlastnosti zemin byly zavedeny podle 

Tab. 6. Vliv podzemní vody byl v modelech z důvodu zjednodušení zanedbán. Materiálové 

parametry tlumení, které byly v modelu definovány pomocí Rayleighových součinitelů 

tlumení, byly pro danou geologickou stavbu zvoleny o velikosti αR = 0,001 a βR = 0,001, Tyto 

hodnoty vyplynuly z parametrické studie provedené autorem této práce. Ocelové štětovnice 

v modelech dosahovaly do hloubky cca 7,5 m. Dynamická síla vibračního beranidla byla 

v modelech definována podle Tab. 7. Pro výpočet nebylo uvažováno dynamické zatížení 

v celém časovém rozmezí jeho působení, ale pouze po dobu prvních pěti sekund. Výpočet 

a modelová analýza proběhly ve dvou fázích. Odečet hodnot rychlosti kmitání pro vytvoření 

útlumové křivky byl prováděn v deseti různých povrchových vzdálenostech od osy štětovnice. 

Výsledky matematického modelování byly srovnány s krátkodobým experimentálním 

měřením seizmických účinků vibrací v okolí zavibrované štětovnicové stěny, které bylo 

provedeno v únoru 2011 Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava (Ing. Markéta Lednická, 

Ph.D.) K měření byly použity autonomní seizmické stanice typu GAIA od firmy VISTEC 

Praha (viz Obr. 31 – uprostřed) a rychlostní krátkoperiodické senzory typu ViGeo2 (viz 

Obr. 31 – v levé části) a Le3D. Orientace vodorovných složek senzorů při uváděném měření 

byla paprsková, to znamená, že složka N senzoru byla na každém stanovišti orientována 

směrem ke zdroji vibrací, tj. k místu zavibrovávané štětovnicové stěny. Během krátkodobého 

měření byly k dispozici celkem tři seizmické stanice, které byly postupně instalovány na 

několika vybraných místech, a to jak v terénu, tak i v blízkých stavebních objektech. Čtvrtá 

seizmická stanice monitorovala vibrace po celou dobu prováděných prací na jediném 

stanovišti, a to v nejnižším podlaží budovy ústřední knihovny VŠB – TUO. Toto stanoviště 

plnilo funkci tzv. referenčního stanoviště z pohledu hodnocení účinků technické seizmicity 

vzhledem ke stavebním objektům podle ČSN 73 0040. 

 

Obr. 31: Seizmická stanice GAIA od firmy VISTEC Praha se senzorem ViGeo2. (foto: Ing. 

Markéta Lednická, Ph.D.) 
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Matematické modelování dospělo k vlnovým záznamům rychlosti kmitání ve dvou 

směrech (vodorovná složka vx, svislá složka vy). Obdobně jako při měření v terénu se 

převládající rychlosti kmitání vyskytovaly převážně na svislé složce, a proto se pro další 

analýzy vycházelo pouze ze svislé složky. Z vlnových záznamů byly odečteny ustálené 

hodnoty amplitudy rychlosti kmitání pro předem zvolené vzdálenosti od zdroje seizmického 

zatížení. Z těchto amplitud rychlosti kmitání byla vytvořena útlumová křivka pro danou 

frekvenci kmitání vibračního beranidla a pro dané horninové prostředí. Tento krok byl pak 

opakován i pro další modely s různou frekvencí kmitání vibračního beranidla. Graf na Obr. 32 

představuje čtyři namodelované útlumové křivky s různými frekvencemi kmitání vibračního 

beranidla. 

 

Obr. 32: Vybrané modelové útlumové křivky 

Pro celkové zhodnocení naměřených rychlostí kmitání in-situ a jejich útlumu v daném 

prostředí byly na všech měřicích stanovištích odečteny maximální hodnoty rychlosti kmitání 

pro dvě vybraná frekvenční rozmezí. V grafu na Obr. 33  jsou vyneseny velikosti rychlosti 

kmitání v závislosti na vzdálenosti od zdroje vibrací, a to zvlášť pro frekvenční rozmezí 20-29 

Hz (šedé čtyřúhelníky) a zvlášť pro frekvenční rozmezí 30-38 Hz (černé trojúhelníky). 

Výsledky ukazují, že na všech měřicích stanovištích dosahuje rychlost kmitání vyšších hodnot 

pro amplitudy na nižších frekvencích. Do stejného grafu byla pak zanesena výsledná 

modelovaná útlumová křivka pro frekvenci 20 Hz (plná křivka červená), resp. pro frekvenci 

38 Hz (plná křivka modrá).  
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Obr. 33: Srovnání modelovaných útlumových křivek s daty naměřenými v terénu  

Pro případ srovnání modelu (plná čara) s reálnými hodnotami měření in-situ 

(čárkovaná čara) posloužilo stanoviště ve vzdálenosti cca 64 m od zdroje vibrací – hodnoty 

v modelu odpovídají odezvě horninového prostředí, monitorované hodnoty byly naměřeny na 

ploše parkoviště (graf na Obr. 34). 

 

Obr. 34: Závislost maximální amplitudy rychlosti kmitání na frekvenci ve vzdálenosti 64 m 
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Rozdíl v grafech mezi reálnou a modelovanou situací způsobuje mnoho faktorů. 

Například zjednodušením modelu vytvořením kvazihomogenních celků (část geologického 

prostředí s podobnými charakteristikami), stanovením Rayleighových součinitelů 

s nedostatečnou spolehlivostí, či měřením v terénu na konstrukcích, které by se v modelu 

v použitém softwaru obtížně zohledňovaly. Při přesnějším zadáváním do modelu by výsledky 

sice mohly dosahovat srovnatelnějších hodnot s reálnou situací, ale neúměrně by se tím 

zvýšily nároky na vstupní data, prodloužila by se doba výpočtu a vzrostl by objem výstupních 

dat. Výsledky numerických modelů odpovídaly z hlediska kvalitativního situaci in-situ, 

z hlediska kvantitativního pak nebylo dosaženo shody mezi modelovanými výsledky 

a monitorovanými hodnotami, což lze vysvětlit především nutnými zjednodušujícími 

předpoklady modelu (např. homogenizace horninového prostředí) a ne zcela spolehlivými 

vstupními daty (parametry tlumení). 
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3.2 Parametrická studie vlivu horninového prostředí na amplitudu 

rychlosti kmitání  

Při samotném seizmickém měření in-situ se obvykle zaznamenávají povrchové 

rychlosti kmitání (posuny či zrychlení) pro celé prostředí. Horninové prostředí však není 

možné brát jako homogenní celek s ohledem na jeho proměnlivost vlastností v prostoru i čase. 

Stanovení závislosti maximální amplitudy rychlosti kmitání pouze na jedné zemině či 

konkrétně jedné vlastnosti prostředí je tedy v terénu velmi obtížné. Jednou z možností analýzy 

této závislosti je řešení pomocí simulací v matematických modelech. 

3.2.1 Vlastnosti horninového prostředí dle SNCH  

Tato kapitola je zaměřena na modelovou studii vlivu vlastností zemin, které jsou 

zadávány do modelů podle směrných normových charakteristik (dále jen SNCH) uvedených 

v normě ČSN 73 1001 (v současné době již neplatné), na amplitudy rychlosti kmitání 

vyvolané dynamickým zatížením. Celkem je ve výpočetním programu Plaxis vytvořeno 18 

jednoduchých dvojdimenzionálních modelů se stejnou geometrií o jedné vrstvě zeminy. 

Modely jsou vytvořeny jako rotačně symetrické v rozsahu 100 x 50 m (délka x hloubka). 

Dynamické zatížení je v modelu definováno jako spojité zatížení vyvolané hutnícím strojem, 

jehož parametry (viz Tab. 8) vycházejí z prospektů výrobce (NTC, 2012), a výsledků 

experimentálního měření na zkušební Stand v areálu Fakulty stavební, VŠB – Technické 

univerzity v Ostravě uvedených v článku (Pinka a kol., 2012). Při tomto měření dosahovala 

reverzní vibrační deska frekvence 82 Hz.  

 

Obr. 35: Vibrační deska VDR22 
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Tab. 8: Vstupní parametry vibrační desky (NTC, 2012) 

Reverzní vibrační deska VDR 22 

Váha 120 kg  

Rozměry desky 400 x 630 mm  

Frekvence 100 (82) Hz 

Odstředivá síla 22 kN 

Fyzikální a mechanické vlastnosti jsou do modelů definovány ze středních hodnot 

SNCH (pro zeminy G1 – G5, S1 – S5 a F1 – F8) a uvedeny v, Tab. 9, Tab. 10 a Tab. 11. Ve 

starších verzích výpočetního programu Plaxis, ve kterých byly původně tyto modely 

vytvořeny, nebylo možno definovat nulovou hodnotu soudržnosti, proto je jako minimální 

hodnota soudržnosti pro 6 nesoudržných zemin (G1 – G3 a S1 – S3 ) definovaná hodnotou 

1 kPa. Hladina podzemní vody a materiálové parametry tlumení, jež se do výpočetního 

programu zadávají pomocí Rayleighových součinitelů tlumení, nejsou pro tyto modely 

uvažovány. 

Tab. 9: Fyzikální a mechanické vlastnosti jemnozrnných zemin 

Zemina Objemová 

tíha 

[kN.m
-3

] 

Poissonovo 

číslo 

[-] 

Úhel vnitř. 

tření 

[°] 

Soudržnost 

 

[kPa] 

Deformační 

modul  

[kPa] 

F1 19 0,35 29 14 17500 

F2 19,5 0,35 27 16 14500 

F3 18 0,35 26,5 18 9000 

F4 18,5 0,35 24,5 20 7250 

F5 20 0,4 21 18 10750 

F6 21 0,4 19 18 10750 

F7 21 0,4 17 14 10500 

F8 20,5 0,42 15 12 8500 

Tab. 10: Fyzikální a mechanické vlastnosti písčitých zemin 

Zemina Objemová 

tíha 

[kN.m
-3

] 

Poissonovo 

číslo 

[-] 

Úhel vnitř. 

tření 

[°] 

Soudržnost 

[kPa] 

Deformační 

modul  

[kPa] 

S1 20 0,28 38 (1) 65000 

S2 18,5 0,28 34,5 (1) 32500 

S3 17,5 0,3 30,5 (1) 18500 

S4 18 0,3 29 5 10000 

S5 18,5 0,35 27 8 8000 

Tab. 11: Fyzikální a mechanické vlastnosti štěrkových zemin 

Zemina Objemová 

tíha 

[kN.m
-3

] 

Poissonovo 

číslo 

[-] 

Úhel 

vnitřního 

tření 

[°] 

Soudržnost 

[kPa] 

Deformační 

modul  

[kPa] 

G1 21 0,2 40 (1) 375000 

G2 20 0,2 37 (1) 175000 

G3 19 0,25 34 (1) 90000 

G4 19 0,3 32,5 4 70000 

G5 19,5 0,3 30 6 50000 
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Výstup z matematických modelů tvoří vlnové záznamy v horizontální ose (v softwaru 

osa x) a vertikální ose (v softwaru osa y) pro deset zvolených povrchový bodů. Pomocí těchto 

vlnových záznamů jsou následně sestaveny křivky závislosti amplitudy rychlosti kmitání na 

vzdálenosti, též nazývané jako útlumové křivky (Ú. K.). Útlumové křivky z 18 modelů jsou 

rozděleny do čtyř typů podle druhů zemin. Jedná se tedy o útlumové křivky štěrkovitých 

zemin (Obr. 36 a Obr. 37), písčitých zemin (Obr. 38 a Obr. 39), hlinitých zemin (Obr. 40 

a Obr. 41) a jílovitých zemin (Obr. 42 a Obr. 43). 

 
Obr. 36: Útlumové křivky štěrkových zemin v ose x 

 
Obr. 37: Útlumové křivky štěrkových zemin v ose y 
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U štěrkových zemin dosahuje nejnižších amplitud rychlosti kmitání v obou směrech 

(v ose x a y) štěrk dobře zrněný G1 (GW) (Obr. 36 a Obr. 37). Naopak nejvyšších hodnot 

dosahuje štěrk jílovitý G5 (GC). Při pohledu na vlastnosti štěrkových zemin v Tab. 11 je 

patrné, že nejvýznamnější vliv bude mít především deformační modul zemin, jehož rozsah 

v modelech je od 50 MPa u G5 (GC) až po 375 MPa u G1 (GW).  

 
 Obr. 38: Útlumové křivky písčitých zemin v ose x 

 
Obr. 39: Útlumové křivky písčitých zemin v ose y 
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Podobně je ovlivněna také amplituda rychlosti kmitání u písčitých zemin (Obr. 38 

a Obr. 39), alespoň co se týče písků s nižším obsahem jemnozrnných zemin (S1 – S3). 

U písčitých zemin s vyšším obsahem jemnozrnných zemin (S4 a S5), které mají již výrazně 

nižší hodnoty deformačního modulu, se projevují i ostatní vlastnosti. Možná i proto dosahuje 

u písčitých zemin nejnižších amplitud písek hlinitý S4 (SM).   

 
Obr. 40: Útlumové křivky hlinitých zemin v ose x 

 
Obr. 41: Útlumové křivky hlinitých zemin v ose y 
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Obr. 42: Útlumové křivky jílovitých zemin v ose x 

 

Obr. 43: Útlumové křivky jílovitých zemin v ose y 

U hlinitých a jílovitých zemin, kde jsou rozdíly v deformačních modulech minimální, 

se tedy výrazně projevují i další vlastnosti zemin (např. soudržnost, či úhel vnitřního tření). 

Ovšem z grafů na Obr. 40 až Obr. 43 lze jen obtížně analyzovat, které konkrétní vlastnosti se 

projevují na útlumových křivkách a jak moc je ovlivňují. 
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Z těchto výsledků je tedy velmi obtížně stanovitelné, která z vlastností zeminy 

vstupujících do matematických modelů se na útlumových křivkách podepisuje nejvyšší 

měrou. Lze pouze odhadovat, že nejvíce ovlivňuje amplitudu rychlosti kmitání deformační 

modul zemin, který ovlivňuje i rychlost šíření seizmických vln (vztah 1 a 3). Z toho lze 

vydedukovat, že pokud rychlost šíření ovlivňuje i objemová hmotnost a Poissonovo číslo, 

budou mít vliv také na amplitudu rychlosti kmitání. Ovšem při použití pouze jednoho typu 

zeminy jsou tyto parametry zanedbatelně proměnlivé, a proto se v této práci dále zaměřuji na 

přetvárné a pevnostní parametry zemin, konkrétně na deformační modul, soudržnost a úhel 

vnitřního tření zemin.   

3.2.2 Vliv deformačního modulu zemin 

Tato kapitola se již zaměřuje na vliv pouze jedné vlastnosti na amplitudu rychlosti 

kmitání. Konkrétně se jedná o deformační modul zeminy. Ve výpočetním programu Plaxis je 

vytvořeno jedenáct matematických modelů, které jsou zvoleny obdobně jako v předchozí 

kapitole. Dynamické zatížení je v modelu definováno jako spojité zatížení vyvolané reverzní 

vibrační deskou definovanou též v předešlé kapitole (viz Tab. 8). Do modelů je zvolen jeden 

typ zeminy podle směrných normových charakteristik, která má proměnný deformační modul. 

Jedná se o štěrk hlinitý G4 – GM s deformačním modulem v rozsahu od 60 do 80 MPa. Další 

vlastnosti zeminy jsou zvoleny jako střední hodnoty a jsou uvedeny v Tab. 12. V modelech 

není uvažováno materiálové tlumení, proto hodnoty Rayleighových součinitelů tlumení jsou 

rovny nule.  

Podobným způsobem je vytvořeno 11 matematických modelů ve výpočetním 

programu Midas GTS. Základní model je realizován ve 2D verzi v rozsahu 50 x 50 

(délka x hloubka) o jedné vrstvě zeminy. Parametry prostředí odpovídají hodnotám uvedeným 

v Tab. 12. Dynamické zatížení je definováno ve středu horní hrany modelu. Jeho dynamické 

charakteristiky odpovídají parametrům reverzní vibrační desky (viz Tab. 8). Na rozdíl od 

výpočetního programu Plaxis je v těchto modelech počítáno s materiálovým tlumením, které 

je zadáváno na základě analýzy vlastních kmitů prostředí (Eigenvalue analysis).  

Tab. 12: Fyzikální a mechanické vlastnosti G4 (GM) 

Číslo 

modelu 

Objemová 

tíha 

[kN.m
-3

] 

Poissonovo 

číslo 

[-] 

Úhel vnitř. 

tření 

[°] 

Soudržnost 

[kPa] 

Deformační 

modul  

[MPa] 

G4-E1 

19 0,3 32,5 4 

60 

G4-E2 62 

G4-E3 64 

G4-E4 66 

G4-E5 68 

G4-E6 70 

G4-E7 72 

G4-E8 74 

G4-E9 76 

G4-E10 78 

G4-E11 80 
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Pro ověření výsledků je vytvořeno dalších 19 modelů (pouze ve výpočetním programu 

Plaxis) pro další dva typy zemin s velkým rozsahem deformačního modulu. Zvoleným typem 

zemin jsou písek dobře zrněný (S1 – SW) s rozsahem deformačního modulu pružnosti od 30 

do 100 MPa a štěrk dobře zrněný (G1 – GW) s rozsahem tohoto modulu od 250 do 500 MPa. 

Zbylé fyzikální a mechanické vlastnosti jsou opět definovány ze středních hodnot SNCH 

a uvedeny v Tab. 13 a Tab. 14. Obdobně jako v předešlé kapitole je pro modely se zeminou 

S1 a G1 počítáno s minimální hodnotou soudržnosti 1 kPa. Dynamické zatížení v těchto 

modelech je definováno jako spojité zatížení vyvolané vibračním válcem firmy BOMAG, 

jehož parametry jsou uvedeny v Tab. 5. 

Tab. 13: Fyzikální a mechanické vlastnosti písku dobře zrněného 

Číslo 

modelu 

Objemová 

tíha 

[kN.m
-3

] 

Poissonovo 

číslo 

[-] 

Úhel vnitř. 

tření 

[°] 

Soudržnost 

[kPa] 

Deformační 

modul  

[MPa] 

S1-E1 

20 0,28 38 1 

30 

S1-E2 40 

S1-E3 50 

S1-E4 60 

S1-E5 70 

S1-E6 80 

S1-E7 90 

S1-E8 100 

Tab. 14: Fyzikální a mechanické vlastnosti štěrku dobře zrněného 

Číslo 

modelu 

Objemová 

tíha 

[kN.m
-3

] 

Poissonovo 

číslo 

[-] 

Úhel vnitř. 

tření 

[°] 

Soudržnost 

[kPa] 

Deformační 

modul  

[MPa] 

G1-E1 

21 0,20 40 1 

250 

G1-E2 275 

G1-E3 300 

G1-E4 325 

G1-E5 350 

G1-E6 375 

G1-E7 400 

G1-E8 425 

G1-E9 450 

G1-E10 475 

G1-E11 500 

Z výsledných modelových vlnových záznamů jsou při ustáleném stavu kmitání 

odečteny maximální amplitudy rychlosti kmitání a sestaveny křivky závislosti maximální 

amplitudy rychlosti kmitání na deformačním modulu. Na Obr. 44 až Obr. 47 jsou zobrazeny 

křivky závislosti na deformačním modulu pro štěrk hlinitý G4 pro vzdálenosti 5, 10 a 20 m od 

středu vibrační desky a to jak v horizontálním směru (v obou výpočetních programech na ose 

x), tak ve vertikálním směru (v obou výpočetních programech na ose y). Z grafů je pak patrné, 

že s rostoucím deformačním modulem amplituda rychlosti kmitání klesá. Tato závislost se ve 

výpočetním programu Plaxis (Obr. 44 a Obr. 45) výrazně projevuje v prvních deseti metrech, 
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po nich dochází k útlumu. Gradient poklesu maximální amplitudy rychlosti kmitání vzhledem 

k modulu pružnosti je pro vzdálenost 5 m roven cca 19 %. V grafech je uvedeno 

i procentuální vyjádření podílu hodnoty amplitudy rychlosti kmitání pro maximální 

analyzovanou hodnotu modulu pružnosti (80 MPa) a odpovídající hodnotu pro minimální 

analyzovanou hodnotu modulu pružnosti (60 MPa). Podobně je tomu u výsledných grafů pro 

zeminu G4 ve výpočetním programu Midas GTS (Obr. 46 a Obr. 47). I zde s rostoucí 

hodnotou deformačního modulu klesá amplituda rychlosti kmitání. Na rozdíl od výpočetního 

programu Plaxis není sklon těchto křivek tak strmý, gradient poklesu maximální amplitudy 

rychlosti kmitání vzhledem k modulu pružnosti nedosahuje ani jednoho procenta. Výsledné 

amplitudy rychlosti kmitání však dosahují reálnějších hodnot. To je zapříčiněno použitím 

materiálového tlumení prostředí ve výpočetním programu Midas GTS.  

Pro zeminy S1 a G1 jsou pak již vyhodnoceny závislosti pouze v ose y, kde 

dosahovaly vyšších hodnot maximální amplitudy rychlosti kmitání.  V grafech na Obr. 48 

a Obr. 49 jsou pak vyhodnoceny tyto závislosti ve vzdálenosti 5, 10, 15, 20, 25 a 30 m od 

středu běhounu vibračního válce. 

 

Obr. 44: Závislost vx na Edef zeminy G4 v softwaru Plaxis 
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Obr. 45: Závislost vy na Edef zeminy G4 v softwaru Plaxis 

 

Obr. 46: Závislost vx na Edef zeminy G4 v softwaru Midas GTS 
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Obr. 47: Závislost vy na Edef zeminy G4 v softwaru Midas GTS 

 

Obr. 48: Závislost vy na Edef zeminy S1 v softwaru Plaxis 
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Obr. 49: Závislost vy na Edef zeminy G1 v softwaru Plaxis 

Jak je již patrno ze vztahů (1) a (3) jsou rychlosti šíření seizmického vlnění 

v horninovém prostředí funkcí deformačního modulu Edef, Poissonova čísla ν a hustoty 

prostředí ρ. V případě, že Poissonovo číslo a objemovou hmotnost zeminy lze považovat za 

konstantní, jak je zadáno v modelech, lze říci, že s rostoucím deformačním modulem se 

rychlosti šíření seizmických vln zvyšují a naopak. Maximální amplituda rychlosti kmitání 

však s rostoucím deformačním modulem klesá, jak je patrno i z výsledků obou výpočetních 

programů uvedených v grafech na Obr. 44 až Obr. 49. Z grafů je také patrné, že s rostoucí 

vzdáleností od místa působení dynamického zatížení se míra ovlivnění amplitudy rychlosti 

kmitání deformačním modulem snižuje. Amplitudu rychlosti kmitání také výrazně ovlivňuje 

materiálové tlumení prostředí, které bylo zadáno ve výpočetním programu Midas GTS, zatím 

co ve výpočetním programu Plaxis nebylo použito. Při jeho použití se míra závislosti 

maximální amplitudy rychlosti kmitání na deformačním modulu (úklon křivky) snižuje. 

Ovšem stanovení hodnot materiálového tlumení je velmi obtížné a bez srovnání s terénním 

měřením může naopak výsledné hodnoty ještě zhoršit. 

3.2.3 Vliv soudržnosti zeminy 

Podobně jako v předešlé kapitole se i tato kapitola zaměřuje na vliv pouze jedné 

z vlastností zeminy, konkrétně soudržnosti, na maximální amplitudu rychlosti kmitání. 

V modelech, které jsou opět vytvořeny ve výpočetním programu Plaxis, se pro zeminy G4 – 

GM a F1 – MG mění vždy jen soudržnost. Celkově je takto vyhotoveno jedenáct modelů pro 

zeminu G4 se soudržností v rozsahu od 0 do 8 kPa a čtyři modely pro zeminu F1 se 

soudržností od 16 do 32 kPa. Další vstupní parametry zemin jsou vybrány ze středních hodnot 

směrných normových charakteristik a jsou uvedeny v Tab. 15 a Tab. 16. Díky využití novější 



Modelování vlivu technické seizmicity na okolní horninové prostředí 2013 

 

69 

 

verze výpočetního programu Plaxis bylo již počítáno i s modelem s nulovou hodnotou 

soudržnosti. Dynamické zatížení v modelu je opět vyvolané vibrační deskou VDR 22 

(Tab. 8). V modelech zase není zohledněno materiálové tlumení.  

Tab. 15: Fyzikální a mechanické vlastnosti G4 (GM) s proměnou soudržností 

Číslo 

modelu 

Objemová 

tíha 

[kN.m
-3

] 

Poissonovo 

číslo 

[-] 

Úhel vnitř. 

tření 

[°] 

Soudržnost 

[kPa] 

Deformační 

modul  

[MPa] 

G4-c1 

19 0,3 32,5 

0,0 

70 

G4-c2 0,8 

G4-c3 1,6 

G4-c4 2,4 

G4-c5 3,2 

G4-c6 4,0 

G4-c7 4,8 

G4-c8 5,6 

G4-c9 6,4 

G4-c10 7,2 

G4-c11 8,0 

Tab. 16: Fyzikální a mechanické vlastnosti F1 (MG) s proměnou soudržností 

Číslo 

modelu 

Objemová 

tíha 

[kN.m
-3

] 

Poissonovo 

číslo 

[-] 

Úhel vnitř. 

tření 

[°] 

Soudržnost 

[kPa] 

Deformační 

modul  

[MPa] 

F1-c1 

19 0,35 29 

16 

22,5 
F1-c2 23 

F1-c3 27 

F1-c4 32 

Z výsledných vlnových záznamů byly znovu sestaveny závislostní křivky pro 

soudržnost (Obr. 50 až Obr. 53). I zde je patrné, že soudržnost má také určitý vliv na 

maximální amplitudu rychlosti kmitání, a to především v blízké zóně působícího 

dynamického zatížení (v prvních jednotkách metrů). Na rozdíl od deformačního modulu má 

vliv soudržnosti opačný charakter. Se stoupající soudržností roste i maximální amplituda 

rychlosti kmitání. To se výrazně projevuje zejména v případě zeminy G4, kde gradient 

nárůstu maximální amplitudy rychlosti kmitání vzhledem k soudržnosti pro vzdálenost 5 m je 

roven 71% (pro horizontální směr) resp. a 73% (pro vertikální směr). V grafech je opět 

doplněno procentuální vyjádření amplitudy rychlosti kmitání s referenční hodnotou v minimu 

soudržnosti. U jemnozrnné zeminy (F1) je tento vliv i v blízké zóně budiče seizmického 

vlnění zanedbatelný. 
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Obr. 50: Závislost vx na cef zeminy G4 v softwaru Plaxis 

 
Obr. 51: Závislost vy na cef zeminy G4 v softwaru Plaxis 
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Obr. 52: Závislost vx na cef zeminy F1 v softwaru Plaxis 

 

Obr. 53: Závislost vy na cef zeminy F1 v softwaru Plaxis 

 Závěrem lze tedy konstatovat, že i soudržnost zemin má vliv na amplitudu rychlosti 

kmitání, a to především u štěrku hlinitého (G4) v nejbližším okolí budiče seizmického vlnění. 

Tento vliv se projevuje rostoucí amplitudou rychlosti kmitání s rostoucí soudržností zeminy. 

Obdobně jako v předchozím případě (pro deformační modul) by se i zde poklesl gradient 

nárůstu použitím materiálového tlumení prostředí.      
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3.2.4 Vliv úhlu vnitřního tření zeminy  

Shodně jako v předešlých kapitolech jsou i zde vytvořeny jednoduché matematické 

modely ve výpočetním programu Plaxis. Zvoleným typem horninového prostředí byl štěrk 

hlinitý G4. Proměnnou vlastností v modelech byl úhel vnitřního tření, který se u zeminy G4 

pohybuje v rozmezí od 30° do 35°. Vstupní parametry horninového prostředí jednotlivých 

modelů uvádí Tab. 17. Dynamické zatížení je opět vyvolané reverzní vibrační deskou 

s parametry uvedenými v Tab. 8. V modelech znovu není počítáno s materiálovým tlumením 

(Rayleighovy součinitele tlumení αR = βR = 0).  

Tab. 17: Fyzikální a mechanické vlastnosti G4 (GM) s proměnným úhlem vnitřního tření 

Číslo 

modelu 

Objemová 

tíha 

[kN.m
-3

] 

Poissonovo 

číslo 

[-] 

Úhel vnitř. 

tření 

[°] 

Soudržnost 

[kPa] 

Deformační 

modul  

[MPa] 

G4-Fí1 

19 0,3 

30 

4 70 

G4-Fí2 30,5 

G4-Fí3 31 

G4-Fí4 31,5 

G4-Fí5 32 

G4-Fí6 32,5 

G4-Fí7 33 

G4-Fí8 33,5 

G4-Fí9 34 

G4-Fí10 34,5 

G4-Fí11 35 

Z výsledných vlnových záznamů a posléze určených maximálních amplitud rychlosti 

kmitání jsou sestaveny křivky závislosti na úhlu vnitřního tření (Obr. 54 až Obr. 55). Po 

analýze těchto křivek je patrné, že u štěrku hlinitého (G4) s rostoucím úhlem vnitřního tření 

amplituda rychlosti kmitání nepatrně roste. Což se projevuje především v blízké zóně budiče 

seizmického vlnění. Odpovídající gradient nárůstu maximální amplitudy rychlosti kmitání 

vzhledem k úhlu vnitřního tření ve vertikálním směru pro vzdálenost 5 m je 12 %. 

Z výsledných grafů tedy plyne, že vliv úhlu vnitřního tření na amplitudu rychlosti 

kmitání je v poměru s ostatními vlastnostmi (deformační modul a soudržnost) minimální. 

V prostředí štěrkových zemin (konkrétně zeminy G4) lze konstatovat, že v blízké zóně budiče 

seizmického vlnění s rostoucím úhlem vnitřního tření zeminy roste amplituda rychlosti 

kmitání. 
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Obr. 54: Závislost vx na φef zeminy G4 v softwaru Plaxis 

 
Obr. 55: Závislost vy na φef zeminy G4 v softwaru Plaxis 
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4. STOCHASTICKÝ POHLED NA PARAMETRY HORNINOVÉHO 

PROSTŘEDÍ   

Třetí část disertační práce je zaměřená na zohlednění nejistot při matematickém 

modelování pomocí stochastického způsobu modelování. Konkrétně se zaměřuje na využití 

metody Latin hypercube sampling (LHS) pro vstupní parametry horninového prostředí.   

4.1 Příklad využití metody LHS v matematickém modelu 

Při modelování dynamického zatížení horninového prostředí s využitím metody LHS 

se postupuje podobně jako v předešlých případech. Je tedy vytvořen základní model o dané 

geometrii prostředí s potřebnými okrajovými podmínkami a vlastnostech horninového 

prostředí a dynamického zatížení, které lze považovat za deterministické. V programu GLHS 

jsou vygenerované hodnoty stochastických parametrů prostředí (či zatížení) pro N 

simulačních výpočtů (minimálně 20 simulací). Následuje naklonování modelu podle počtu 

zadaných simulací, do kterých jsou vloženy jednotlivé varianty stochastických parametrů. 

Poté je proveden výpočet modelů a jejich vyhodnocení jak je předvedeno v následujícím 

příkladu. 

Je zvolen jednoduchý typ matematického modelu ve výpočetním programu Plaxis. 

Jedná se o osově symetrický model v rozsahu 100 x 50 m (délka x hloubka), který je 

ohraničen jak klasickými geometrickými okrajovými podmínkami, tak i absorpčními 

podmínkami. Dynamické zatížení, které je v modelu simulované jako zatížení od vibrační 

desky VDR 22, je definováno v levém horním rohu. Parametry dynamického zatížení, které 

jsou uvedeny v Tab. 8, jsou pro tento případ považovány za deterministické. Geometrie 

modelu je patrná na Obr. 56.  

 

Obr. 56: Geometrie modelu v softwaru Plaxis 
 

Klasické okrajové podmínky 

Absorpční okrajové podmínky 

100 m 

5
0
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Reverzní vibrační deska 
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Hladina podzemní vody není v modelu uvažována. Do modelu je vybrán pouze jeden 

typ zeminy, jehož parametry jsou zvoleny z SNCH. Jedná se o štěrk hlinitý G4 (GM), jehož 

parametry potřebné pro modelování (deterministické a stochastické) jsou uvedeny v Tab. 18. 

Materiálové tlumení zeminy není v této modelové situaci uvažováno (proto αR = βR = 0). 

Tab. 18: Vstupní parametry zeminy dle směrných charakteristik ČSN 73 1001 

Tříd

a 

Symbo

l 
ν β 

γ 

kN.m
-3

 

Edef MPa φef ° 

cef  

kPa 
ID = 

 0,33 – 

0,67 

ID =  

0,67 – 

1,00 

ID =  

0,33 – 

0,67 

ID =  

0,67 – 

1,00 

G4 GM 0,3 0,74 19 60 – 80 30 – 35 0 – 8 

Za stochastické parametry s normálním rozdělením pravděpodobnosti je považován 

deformační modul Edef, soudržnost cef a úhel vnitřního tření φef. Na základě horní a dolní 

meze, střední hodnoty a směrodatné odchylky, které jsou stanoveny pomocí pravidla 3σ 

(Obr. 7), jsou v modulu GLHS určeny pro příslušné distribuční funkce výsledné hodnoty pro 

20 simulačních výpočtů (Obr. 57).  

 

Obr. 57: Generované hodnoty modulu pružnosti, soudržnosti a úhlu vnitřního tření 

programem GLHS 

Na základě popsaných vstupních parametrů (deterministických i stochastických) 

a předpokladů modelu byly pro všech 20 simulačních variant stanoveny amplitudy rychlosti 

kmitání v ose x a ose y v deseti různě vzdálených bodech (celkem 400 hodnot). Tato data jsou 

vynesena do grafu na Obr. 58 a Obr. 59. 
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Obr. 58: Záznamy amplitud rychlosti kmitání vx  

 

Obr. 59: Záznamy amplitud rychlosti kmitání vy  
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Modelové hodnoty amplitudy rychlosti kmitání byly v každé analyzované vzdálenosti 

statisticky zpracovány, byly stanoveny základní statistické charakteristiky (Tab. 19) získaného 

statistického souboru odezvy modelu, které jsou zpracované v grafech Obr. 60 a Obr. 61. Na 

základě testu reziduálního (zbytkového) součtu čtverců bylo počítáno s lognormálním 

rozdělením pravděpodobnosti. Z této analýzy byly pak zpracovány útlumové křivky rychlosti 

kmitání (Obr. 62 a Obr. 63). Z výsledků stochastického modelování dynamické odezvy lze 

pak stanovit rozsahy, v nichž se budou maximální amplitudy rychlosti kmitání v různé 

vzdálenosti od zdroje kmitání s určitou pravděpodobností pohybovat. Data jsou zpracována 

v krabicových grafech na Obr. 64 a Obr. 65. 

Tab. 19: Základní statistické charakteristiky bodu ve vzdálenosti 5 m 

Popisná charakteristika vx 

mm.s
-1

 

vy 

mm.s
-1

 

Střední hodnota 4,09 6,68  

Medián 4,33  6,91  

Směrodatná odchylka 0,32 0,39 

Minimum 1,90  3,24  

Maximum 7,54  13,90  

Rozpětí 5,64  10,67  

Dolní kvartil 3,29  5,15  

Horní kvartil 5,08  8,66  

Kvantil 0,05 2,40  3,54  

Kvantil 0,95 6,95  12,59 

 

Obr. 60: Histogramy četnosti a odpovídající hustoty rozložení pravděpodobnosti vx ve 

vzdálenosti 5 m 
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Obr. 61: Histogramy četnosti a odpovídající hustoty rozložení pravděpodobnosti vy ve 

vzdálenosti 5 m 

       

Obr. 62: Útlumové křivky amplitudy rychlosti kmitání na ose x 
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Obr. 63: Útlumové křivky amplitudy rychlosti kmitání na ose y 

 

Obr. 64: Krabicové grafy amplitud rychlosti kmitání na ose x  
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Obr. 65: Krabicové grafy amplitud rychlosti kmitání na ose y 
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4.2 Uplatnění metody LHS při modelování konkrétního problému 

Výsledné hodnoty amplitudy rychlosti kmitání předešlého příkladu je potřeba brát 

s určitou rezervou. V modelech totiž není počítáno s útlumovými charakteristikami daného 

horninového prostředí. Je proto vhodné výsledné hodnoty modelů porovnávat s terénním 

měřením, které by případně bylo využito k provedení inverzní analýzy. Proto v druhém 

příkladu je uvažováno reálné prostředí, které se nachází v areálu Fakulty stavební, VŠB – 

Technické univerzity v Ostravě, v severozápadní části Ostravy-Poruby (Obr. 66).  

 

Obr. 66: Měření in-situ v areálu FAST (foto Ing. Miroslav Pinka) 

Jako podklad pro geologické poměry sloužila závěrečná zpráva, která byla zveřejněna 

v článku (Čajka a kol., 2011). Geologie se v dané lokalitě sestává ze 7 m vrstvy tuhých jílů 

třídy F6 (CI, CL), pod kterými se nachází vrstva ulehlých písků o mocnosti přibližně 3,0 m 

třídy S3 (S-F) a dále cca 5,0 m mocná vrstva ulehlých písčitých štěrků třídy G3 (G-F). Pod 

vrstvou štěrků dále pokračují ulehlé písky třídy S2 (SP). Základní model je vytvořen 

s jednoduchým geologickým rozhraním. Hladina podzemní vody se v terénu nachází přibližně 

v hloubce 16,5 m, v modelech se ovšem s hladinou podzemní vody nepočítá. Geotechnické 

vlastnosti zemin vychází ze směrných normových charakteristik ČSN 73 1001, která je již 

v současné době neplatná, a jsou uvedeny v Tab. 20.   
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Tab. 20: Vstupní parametry horninového prostředí v areálu FAST  

Třída 

Poisson. 

číslo  

Objemová 

tíha 
Deformační modul 

Úhel vnitřního 

tření  
Soudržnost 

ν γ Edef φef cef 

- kN.m
-3

 MPa ° kPa 

F6 0,40 21 3 – 6 17 – 21 8 – 16 

S3 0,30 17,5 17 – 25  30 – 33  0 

G3 0,25 19 90 – 100  33 – 38  0 

S2 0,28 18,5 30 – 50  34 – 37  0 

Za stochastické parametry s normálním rozdělením pravděpodobnosti jsou 

považovány deformační modul Edef, soudržnost cef a úhel vnitřního tření φef všech zemin 

(mimo nulových hodnot soudržnosti u hrubozrnných zemin). Na základě horní a dolní meze, 

střední hodnoty a směrodatné odchylky jsou v modulu GLHS určeny pro příslušné distribuční 

funkce výsledné hodnoty pro 20 simulačních výpočtů (Obr. 67).  

Dynamické zatížení je uvažováno stejné jako v předešlé kapitole, tedy jako zatížení od 

reverzní vibrační desky VDR 22 se vstupními parametry uvedenými v Tab. 8. Doba, po 

kterou zatížení v modelu působí, je 5 s. 

 

 
Obr. 67: Vstupní a výstupní parametry modulu GLHS pro parametry zeminy  
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4.2.1 Modely vytvořeny ve výpočetním programu Plaxis 

Ve výpočetním programu Plaxis byl vytvořen osově symetrický model v rozsahu 

100 x 50 m (délka x hloubka). Geologické rozhraní modelu, který je ohraničen jak klasickými 

geometrickými okrajovými podmínkami, tak i absorpčními podmínkami, je vidět na Obr. 68. 

Vstupní parametry horninového prostředí jsou definovány jak podle Tab. 20 (parametry 

prostředí považované za deterministické), tak také podle výstupních parametrů modulu GLHS 

na Obr. 67(stochastické parametry prostředí). Parametry materiálového tlumení zeminy, které 

jsou zadávány pomocí Rayleighových parametrů (αR a βR), byly v modelech uvažovány 

s variantou αR = 0,001 βR = 0,0001. Dynamické zatížení o parametrech reverzní vibrační 

desky je definováno v levém horním rohu (Tab. 8). 

 

Obr. 68: Geometrie modelu v programu Plaxis 

Na základě popsaných vstupních parametrů (deterministických i stochastických) 

a předpokladů modelu byly stanoveny pro všech 20 simulačních variant amplitudy rychlosti 

kmitání v horizontální ose (ve výpočetním programu osa x) a vertikální ose (ve výpočetním 

programu osa y) v deseti různě vzdálených bodech (celkem 400 hodnot). Tato data jsou 

vynesena do grafu na Obr. 69 a Obr. 70 (šedé kosočtverce). 

Standardní o. p. 

Absorpční o. 

p. 

F6 

S3 

G3 

S2 

100 m 

50 

m 

 

Reverzní vibrační 

deska VDR 22 



Modelování vlivu technické seizmicity na okolní horninové prostředí 2013 

 

84 

 

 

Obr. 69: Záznamy amplitud rychlosti kmitání v ose x v softwaru Plaxis  

 

Obr. 70: Záznamy amplitud rychlosti kmitání v ose y v softwaru Plaxis 

Modelové hodnoty amplitudy rychlosti kmitání byly v každé analyzované vzdálenosti 

statisticky zpracovány programem Statgraphics. Byly stanoveny základní statistické 
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charakteristiky (Tab. 21) získaného statistického souboru odezvy modelu. Z výsledků 

stochastického modelování dynamické odezvy lze pak stanovit rozsahy, v nichž se budou 

maximální amplitudy rychlosti kmitání v různé vzdálenosti od zdroje kmitání s určitou 

pravděpodobností pohybovat. Například ve vzdálenosti 5 m od místa působení vibrační desky 

se hodnoty amplitudy rychlosti kmitání s 90% pravděpodobností pohybovaly v rozsahu od 

0,497 do 0,6 mm.s
-1

 v horizontálním směru a v rozmezí od 0,576 do 0,691 mm.s
-1

 ve 

vertikálním směru. Data jsou zpracována v krabicových grafech na Obr. 73 a Obr. 74(hodnoty 

z 2,5 m nejsou v grafu zahrnuty). 

Tab. 21: Základní statistické charakteristiky z programu Statgraphics (modely Plaxis) 

Vzdálenost [m] 2,5 5 7,5 10 2,5 5 7,5 10 

 vx [mm.s
-1

] vy [mm.s
-1

] 

Střední hodnota 2,212 0,551 0,368 0,253 2,338 0,61 0,493 0,396 

Medián 2,204 0,548 0,370 0,255 1,885 0,591 0,488 0,399 

Směrodatná odchylka  0,222 0,033 0,025 0,011 0,940 0,038 0,016 0,018 

Kvantil 0,05 1,837 0,497 0,329 0,233 1,611 0,576 0,470 0,359 

Kvantil 0,95 2,619 0,6 0,405 0,268 4,341 0,691 0,519 0,422 

   

Obr. 71: Histogramy četnosti a odpovídající hustoty rozložení pravděpodobnosti vx ve 

vzdálenosti 7,5 m ze softwaru Statgraphics 
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Obr. 72: Histogramy četnosti a odpovídající hustoty rozložení pravděpodobnosti vy ve 

vzdálenosti 7,5 m ze softwaru Statgraphics 

 

Obr. 73: Krabicový graf amplitud rychlosti kmitání na ose x 
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Obr. 74: Krabicový graf amplitud rychlosti kmitání na ose y 

4.2.2 Modely ve výpočetním programu Midas  

Pro stejnou situaci jsou vytvořeny modely i ve výpočetním programu Midas GTS. 

Základní model byl vytvořen v rovinné verzi v rozsahu 50 x 50 m (délka x hloubka). Pro 

výpočet bylo využito pružinového modelu s geologickým rozhraním stejným jako ve 

výpočetním programu Plaxis, jak je patrné na Obr. 75. Vstupní parametry horninového 

prostředí jsou opět definovány jak podle Tab. 20, tak i podle výstupních parametrů modulu 

GLHS na Obr. 67. Parametry materiálového tlumení zeminy jsou zvoleny na základě analýzy 

vlastních kmitů (Eigenvalue analýzy). Dynamické zatížení o parametrech reverzní vibrační 

desky bylo definováno ve středu horní hrany (Tab. 8).  
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Obr. 75: Geometrie modelu v programu Midas GTS 

Na základě popsaných vstupních parametrů a předpokladů modelu byly opět 

stanoveny pro všech 20 simulačních variant amplitudy rychlosti kmitání v horizontální 

a vertikální ose (ve výpočetním programu osa x a y) v 40 různě vzdálených bodech (celkem 

1600 hodnot). Tato data jsou vykreslena v grafech na Obr. 76 a Obr. 77 (zelené kosočtverce). 

 

Obr. 76: Záznamy amplitud rychlosti kmitání v ose x v softwaru Midas GTS 
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Obr. 77: Záznamy amplitud rychlosti kmitání v ose y v softwaru Midas GTS 

Modelové hodnoty amplitudy rychlosti kmitání jsou opět ve vybraných vzdálenostech 

statisticky zpracovány jak vlastními výpočty provedenými v programu Excel (Obr. 78 

a Obr. 79), tak i pomocí výpočetního programu Statgraphics. Na základě těchto výpočtů jsou 

stanoveny základní statistické charakteristiky (Tab. 22) získaného statistického souboru 

odezvy modelu. Z výsledků stochastického modelování dynamické odezvy jsou stanoveny 

rozsahy, v nichž se maximální amplituda rychlosti kmitání v různé vzdálenosti od zdroje 

kmitání s určitou pravděpodobností pohybuje. Například ve vzdálenosti 6 m od místa 

působení vibrační desky se rozsah maximální amplitudy rychlosti kmitání s 90% 

pravděpodobností pohybuje v rozmezí od 0,471 do 0,495 mm.s
-1

 v horizontálním směru a od 

0,473 do 0,502 mm.s
-1

 ve vertikálním směru. Data jsou zpracována v krabicových grafech na 

Obr. 80 a Obr. 81. 

Tab. 22: Základní statistické charakteristiky z programu Statgraphics (modely Midas GTS) 

Vzdálenost [m] 4 6 8 10 4 6 8 10 

 vx [mm.s
-1

] vy [mm.s
-1

] 

Střední hodnota 0,989 0,484 0,222 0,136 1,409 0,489 0,301 0,256 

Medián 0,997 0,487 0,223 0,137 1,422 0,494 0,306 0,259 

Směrodatná odchylka  0,059 0,020 0,008 0,006 0,063 0,023 0,019 0,017 

Kvantil 0,05 0,945 0,471 0,215 0,132 1,368 0,473 0,287 0,246 

Kvantil 0,95 1,033 0,495 0,229 0,140 1,449 0,502 0,314 0,266 
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Obr. 78: Histogramy četnosti a odpovídající hustoty rozložení pravděpodobnosti vx ve 

vzdálenosti 4 m  

 

Obr. 79: Histogramy četnosti a odpovídající hustoty rozložení pravděpodobnosti vy ve 

vzdálenosti 4 m  
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Obr. 80: Krabicový graf amplitud rychlosti kmitání na ose x  

 

Obr. 81: Krabicový graf amplitud rychlosti kmitání na ose y  
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4.2.3 Shrnutí dílčích závěrů obou výpočetních programů  

V grafech na Obr. 82 a Obr. 83, ve kterých jsou ve výpočetním programu Plaxis 

dopočítány body pro další vzdálenosti (4, 6, 8, 12 a 14 m), je patrný vliv horninového 

prostředí na amplitudu rychlosti kmitání z namodelovaných dat (data z programu Plaxis - šedé 

kosočtverce; data z programu Midas GTS - zelené kosočtverce). V těchto grafech jsou dále 

doplněna i data z experimentálního měření in-situ (černé tečky), které bylo publikováno 

v článku (Pinka a kol., 2012). K nejvýraznějšímu ovlivnění dochází ve vzdálenosti 8 – 12 m 

od středu vibrační desky, kde vrůstá amplitudy rychlosti kmitání. Tento nárůst je způsoben 

především v důsledku odrazu seizmických vln od nižších vrstev horninového prostředí, které 

mají odlišné geotechnické vlastnosti. Další takový odraz, který je v grafech patrný už pouze 

z dat z modelů, se projevuje ve vzdálenosti 20 až 22 m.   

 

Obr. 82: Záznamy amplitud rychlosti kmitání ve složce vx (Plaxis, Midas GTS, měření in-situ) 
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Obr. 83: Záznamy amplitud rychlosti kmitání ve složce vy (Plaxis, Midas GTS, měření in-situ) 

V grafech na Obr. 84 a Obr. 85 je pak provedeno statistické vyhodnocení z obou 

výpočetních programů ve vzdálenosti 4 m. Vyšších hodnot maximální amplitudy rychlosti 

kmitání dosahují výsledky ve výpočetním programu Plaxis. V tomto výpočetním programu je 

dosaženo i většího rozptylu výsledných hodnot. 

 

Obr. 84: Srovnání výsledků ze softwarů Plaxis a Midas GTS ve vzdálenosti 4 m v ose x 
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Obr. 85: Srovnání výsledků ze softwarů Plaxis a Midas GTS ve vzdálenosti 4 m v ose y 

Metoda LHS tak prokazuje, že je efektivní stochastickou metodou pro statistické 

zpracování vstupních parametrů. Oproti standardní metodě Monte Carlo snižuje tato metoda 

počet nutných simulací při zachování vysoké přesnosti výsledků. Její nevýhodou však je, že 

neumožňuje libovolné přidání simulací k již zpracovanému souboru dat. Proto je nutné již 

z počátku uvažovat s rozumnou hodnotou minimálního počtu simulací, který bude dostatečný 

pro získání odpovídajících výsledků. Stejně jako v případě metody Monte Carlo platí i pro 

LHS, že vyšší počet simulací je roven větší přesnosti výsledků. S tím však rostou nároky na 

potřebný objem dat a dobu výpočtů. Zároveň stoupá i nejistota spojená s chybou lidského 

faktoru (např. při přepisování dat). V současné době již existují modifikace metody LHS, 

které umožňují rozšířit výchozí počet simulací, například podle (Vořechovský, 2010) metoda 

Hierarchical Subset Latin Hypercube Sampling (HSLHS). I tak by bylo nutno při použití 

metody HSLHS pro 20 simulací (jako v tomto případě) pro další stupeň dopočítat 40 simulací, 

tak aby celkový počet činil 60 simulací. Použití metody LHS pro výpočty dynamických 

geotechnických úloh může výrazně zpřesnit představu o předpokládaném chování 

posuzovaného horninového masivu, zejména pak o pravděpodobnosti výskytu maximálních 

amplitud rychlosti kmitání.  

Ze srovnání obou výpočetních programů využitých pro tvorbu 2D modelů 

vystavených dynamickému zatížení vyplývá, že každý z programů má své výhody 

i nevýhody. Například tvorba jednoduchých modelů včetně zadávání vstupních parametrů je 

výhodou výpočetního programu Plaxis. Výpočetní program Midas GTS najde zase lepší 

uplatnění při tvorbě modelů náročnějších terénů nebo modelů s větším počtem simulací, 

i proto že doba jeho výpočtů je rapidně nižší a odečet výsledných dat je snazší nežli je tomu 

u výpočetního programu Plaxis. Výpočetní program Midas GTS také umožnuje lépe stanovit 

koeficienty materiálového tlumení. Objem dat potřebných pro výpočet jednoho modelu 

vyznívá také lépe pro Midas GTS. Vzhledem k různému rozsahu geometrie modelů, které 

jsou provedeny v této části disertační práce, nelze objektivně provést srovnání těchto 

výpočetních programů.  
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5. ZÁVĚR  

Disertační práce je zaměřena na studium vlivu technické seizmicity na okolní 

horninové prostředí s využitím matematických modelů. Závěr disertační práce lze rozdělit do 

dílčích kapitol.   

5.1 Vliv vstupních parametrů dynamického zatížení na amplitudu 

rychlosti kmitání 

Vlivem vstupních parametrů dynamického zatížení na maximální amplitudu rychlosti 

kmitání se věnují kapitoly „3.1.2“ a „3.1.3“. V první zmíněné podkapitole byla věnovaná 

pozornost vlivu různých typů vibračních válců na maximální amplitudu rychlosti kmitání 

horninového prostředí. Analyzoval se především vliv hmotnosti a odstředivé síly jednotlivých 

válců na dynamickou odezvu horninového prostředí. S rostoucí hodnotou těchto parametrů 

roste i maximální amplituda rychlosti kmitání horninového prostředí. Rozdíl mezi 

dynamickou odezvou, vyjádřenou ve formě maximální rychlosti kmitání horninového 

prostředí, odpovídající vibračním válcům s maximální a minimální hodnotou odstředivé síly 

a hmotností byl ve vzdálenosti 10 m přibližně 1 mm.s
-1

. V druhé podkapitole byl sledován 

vliv změny frekvence vibrátoru potřebného pro zavibrování štětovnic do horninového 

prostředí.  Z uvedených výsledků této podkapitoly, které byly podpořeny i měřením in-situ, 

bylo patrné, že v dané geologické situaci se se zvyšující frekvencí vibrování štětovnic snižuje 

maximální amplituda rychlosti kmitání. Ve vzdálenosti 64 m od místa zavibrování štětovnic 

pro frekvence vibrování 20 Hz a 40 Hz činil rozdíl v maximálních hodnotách amplitudy 

rychlosti kmitání přibližně 0,2 mm.s
-1

. 

5.2 Vliv vstupních parametrů horninového prostředí na amplitudu 

rychlosti kmitání 

V kapitole „3.2“ jsou prováděné modelové parametrické studie vlivu vlastností 

horninového prostředí na amplitudu rychlosti kmitání, které by bylo obtížné realizovat 

v reálném prostředí. Cílem této části bylo poukázat na vlastnosti horninového prostředí, které 

by nám umožnily snížit nepříznivý vliv seizmického vlnění na horninové prostředí a přilehlé 

stavební objekty. Druh horninového prostředí v lokalitě stavby lze sice ovlivnit jen velmi 

obtížně, je však důležité vědět jak se daný typ prostředí bude chovat při vystavení seizmickým 

účinkům a předem přijmout taková opatření, která omezí případné nežádoucí následky. Jeden 

z nejvhodnějších typů zeminy, který nejlépe odolává účinkům seizmického vlnění 

(maximálním hodnotám amplitudy rychlosti kmitání), vyšel z modelových studií štěrk. 

Konkrétně jde o štěrk dobře zrněný G1 (GW). V parametrické studii byl dále sledován vliv 

jednotlivých vstupních parametrů horninového prostředí, které vstupují do Mohr-Coulombova 

materiálového modelu. Nejčastějšími vstupními parametry jsou objemová tíha γ (popřípadě 

hustota prostředí ρ), Poissonovo číslo ν, Youngův modul pružnosti E (Edometrický Eoed či 

deformační modul Edef, případně smykový modul G), efektivní soudržnost cef a efektivní úhel 
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vnitřního tření φef. Modely jsou vztaženy především na parametry prostředí, jejichž tabulkové 

hodnoty (podle SNCH z již neplatné ČSN 73 1001) jsou proměnné.  

Prvním sledovaným parametrem horninového prostředí byl deformační modul. Ten již 

jistou měrou ovlivňuje rychlost šíření seizmických vln, jak je dáno ve vztazích (1) a (3), kde 

s jeho rostoucí hodnotou roste i rychlost šíření seizmických vln. Matematické modely jsou 

zaměřeny na jeho vliv na maximální amplitudu rychlosti kmitání horninového prostředí. 

Ve třech vybraných zeminách bylo ve dvou výpočetních programech poukázáno, že na rozdíl 

od rychlosti šíření seizmických vln, s rostoucí hodnotou deformačního modulu klesá hodnota 

maximální amplitudy rychlosti kmitání. Tento jev lze vypozorovat i z útlumových křivek pro 

jednotlivé druhy zemin, kde nejnižších hodnot maximálních amplitud rychlosti kmitání 

dosahovaly štěrkové zeminy, které mají nejvyšší hodnoty deformačních modulů.  

Dalšími sledovanými vlastnostmi prostředí byly pevnostní parametry. Jejich vliv na 

maximální amplitudu rychlosti kmitání má na rozdíl od deformačního modulu opačnou 

tendenci. Lze tedy konstatovat, že s rostoucími pevnostními parametry horninového prostředí 

(efektivní soudržnost a efektivního úhlu vnitřního tření) roste maximální amplituda rychlosti 

kmitání. V případě efektivního úhlu vnitřního tření je tento vliv značně nižší až takřka 

zanedbatelný.  

5.3 Uplatnění stochastických metod modelování na vstupní parametry 

prostředí 

Uplatnění stochastických metod v modelování geotechnických úloh může výrazně 

zpřesnit představu o předpokládaném chování posuzovaného horninového masivu či stavební 

konstrukce a předejít tak nekvalitním či nehospodárným návrhům projektů a z nich 

vycházejících technologických postupů. Na základě výsledků stochastického modelování, 

např. metodou Latin hypercube sampling (LHS), si lze udělat představu o pravděpodobném 

rozsahu výskytu hodnot maximální amplitudy rychlosti kmitání a v případě potřeby tak 

navrhnout pro daný případ uplatnění jiného technologického postupu či případnou změnu 

projektu.  

5.4 Doporučení pro výběr vhodného vibračního zařízení na základě 

předpovědi modelů 

Využití útlumových křivek již například popisuje ve své knize (Sarsby, 2000), který 

zde srovnává použití vibračního a rázového hutnění zemin. Na základě získaných útlumových 

křivek, které jsou určeny z vlnových záznamů z matematických modelů, je tedy možné 

předcházet nepříznivým účinků seizmického vlnění výběrem vhodné stavební techniky pro 

danou lokalitu stavby. Využití útlumových křivek je například vhodné pro volbu vhodného 

typu vibračního válce potřebného pro hutnění zemní pláně silničního tělesa v zastavěné 

oblasti. Zde se musí kromě parametrů válce pro dostatečné zhutnění zeminové pláně brát 

ohled i na vyvolané seizmické vlnění, které může ohrozit okolní zástavbu. Na základě 

útlumových křivek je možné i vhodně nastavit parametry stavební techniky. Například 
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zvolením určité frekvence vibračního beranidla potřebného pro zavibrování štětovnic lze 

snížit dopad technické seizmicity na okolní zástavbu. Vliv technické seizmicity je nutné mít 

na zřeteli již při zhotovování projektů, protože škody vzniklé nevhodně zvoleným postupem 

mohou být značné a nemusí se projevit okamžitě. 

5.5 Určení vzdálenosti od zdroje dynamického zatížení, ve které již 

nedochází k výraznému ovlivnění horninového prostředí 

Na základě útlumových křivek horninového prostředí a třídě odolnosti a významu 

objektu lze stanovit minimální vzdálenost zdroje dynamického zatížení od stavebního objektu. 

V normě ČSN 73 0040 jsou posuzovány efektivní rychlosti kmitání, které jsou měřené na 

referenčním stanovišti. Například pro cihelné objekty středního významu (Třída odolnosti B, 

třída významu II) by byla mezní dosažená hodnota amplitudy rychlosti kmitání 1 mm.s
-1

. 

Stanovené mezní hodnoty bylo v modelech této disertační práce dosaženo pro vibrační desku 

ve vzdálenosti okolo 3 m, pro vibrační válce ve vzdálenostech od 5 do 10 m (podle typu 

vibračního válce) a pro vibrační beranidlo pro zarážení štětovnic ve vzdálenosti od 10 do 

35 m (podle typu frekvence vibrování) v závislosti na geologii daných modelů.  

Při stanovení minimálních vzdáleností je potřeba brát i ohled na možnou značnou 

odlišnost výsledků matematických modelů od měření in-situ v nejmenších vzdálenostech od 

zdroje seizmického vlnění (v řádu jednotek prvních metrů) jak je definováno v kapitole 

„3.1.1“. Z matematického hlediska zde není zcela objektivně definován proces šíření 

dynamického impulzu od zdroje vibrace (předpoklad lineárního šíření impulzu v blízkosti 

zdroje dynamického zatížení). Také vliv lokální geologie v malých vzdálenostech může mít 

velmi velký význam na výsledek měření. Také ve větších vzdálenostech bez podrobnější 

znalosti hydrogeologických poměrů, vlastností prostředí a případné lokalizace přirozených, 

resp. antropogenních překážek (konstrukční prvky), nedokáže matematický model věrohodně 

zachytit danou situaci. Velkou měrou se na přesnosti výsledků modelů podílí i znalost 

parametrů materiálového tlumení prostředí. Stanovení koeficientů vyjadřujících materiálové 

tlumení je i v praxi velmi obtížné. 

5.6 Možné směry dalšího výzkumu 

Další možné směry výzkumu: 

 Rozšíření modelování z rovinných na prostorové úlohy. 

 Vliv dalších parametrů horninového prostředí jako je zrnitostní složení, 

pórovitost či hladiny podzemní vody.  

 Stanovení minimálního a optimálního počtu simulací metody LHS. 

 Modelová analýza s vlivem konstrukčních prvků, které utlumují účinky 

seizmického vlnění. 

 Zaměření se na stanovování koeficientů materiálového tlumení. 
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