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Anotace disertační práce: 

 

WANDROL, Ivo. Modelování mechanického chování zemské kůry, Katedra aplikované 

mechaniky, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 160 stran, 80 obrázků, 33 

tabulek, 15 příloh. Školitel: doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. 

 

Disertační práce se zabývá geomechanikou/geofyzikou – modelováním mechanického chování zemské 

kůry (litosférických desek). Zároveň je tato práce dílčí etapou na tvorbě obecně velmi složitého 

geomechanického modelu zemské kůry. Základním tématem je zkoumání exogenních faktorů na jevy uvnitř 

zemské kůry. Exogenní faktory jsou např. slapové síly, cyklické změny teplot povrchu zemské kůry způsobené 

Sluncem, opakující se změny atmosférického tlaku vzduchu, přenos vlnění vodní masy oceánů a moří na 

zemskou kůru a další. Disertační práce zkoumá vliv pouze dvou vnějších faktorů na napěťové a deformační 

stavy uvnitř a na vnějším a vnitřním povrchu zemské kůry. U prvního faktoru se jedná o cyklické změny 

povrchových teplot na tyto stavy. A u druhého faktoru se jedná o vliv změn atmosférického tlaku na tyto stavy. 

Hlavním důvodem zaměření na tyto dva faktory bylo, že dosud nebyly nikde v takové míře ověřovány a stále 

chybí dostatek informací. Ke studiu vlivu obou zmíněných exogenních faktorů bylo postupně navrženo a 

zpracováno autorem disertační práce pět modelů. Existuje velký zájem a touha o hlubší poznání zemských 

desek (tj. místa kde se rozvíjí naše civilizace) také ve spojitosti se seismologií, zemětřeseními, sopkami, tsunami, 

klimatologií, meteorologií, paleontologií atp. 

Jako první byla řešena úloha chování ekvivalentní poměrné deformace na okrajích Euroasijské desky 

v období teplotních změn jednoho roku. Jednalo se o jednoduchý rovinný (2D) deterministický „numerický 

model prvního přiblížení“, neboť byl navržen na základě hodnoty úměrné ekvivalentní (normované) poměrné 

deformace stanovené ve zvoleném bodě kontinentální desky. Pomocí vztahů „numerického modelu prvního 

přiblížení“ byl vytvořen další model a ověřena metodika pro výpočet mezních hodnot, kdy dochází k nevratným 

posunutím uvnitř zemské kůry („model mezních hodnot“).  Pro přiblížení se k reálnému prostředí zemské kůry 

byla aplikována metoda SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment – přímá metoda Monte Carlo, SW 

Anthill), kdy do výpočtu vstupovaly náhodné proměnné reprezentující rozložení hodnot zvolené materiálové 

veličiny v masívu zemské kůry (tj. pokus jak jednoduše zachytit reálnou variabilitu přírody). Také se podařilo 

stanovit pravděpodobnost nevratných deformací (změn) při pohybu Euroasijské desky. 

Vliv účinků změn atmosférického tlaku na posunutí a přídavné napětí uvnitř zemské kůry řešil „model 

od atmosférických jevů“. K řešení úlohy byly použity analytické metody ve 2D pro vyčíslení napěťových stavů a 

deformací u kruhových nosníků uložených na pružném podkladu v kombinaci s úlohou cylindrické tlustostěnné 

nádoby (rovinná napjatost). Dále byla použita přímá metoda Monte Carlo (SW Anthill) pro stochastické 

simulování napěťových stavů a posunutí na povrchu zemské kůry. Zemská kůra byla tedy jednoduše nahrazena 

kruhovým nosníkem na pružném podkladu a tlustostěnnou nádobou (pojmy z inženýrské pružnosti a pevnosti). 

Model ukázal, že přídavné účinky napětí uvnitř zemské kůry vyvolané od atmosférických jevů jsou malé 

(maximálně desetiny MPa). Přesto mají vliv na amplitudu mikroseismů a mohou být i spouštěčem zemětřesení. 

Nejsložitější a nejobtížnější bylo vytvoření „modelu od povrchových teplot“. Právě tento model bude 

použit jako základ pro další pokračování prací na tvorbě geomechanického modelu. Doposud byl vliv změn 

povrchových teplot na napěťově–deformační stavy uvnitř zemské kůry považován v oblasti geofyziky za 

bezvýznamný. Byla použita metoda konečných prvků (MKP). Model byl vytvořen v SW prostředí 

MSC.MARC/MENTAT (rovinná napjatost, zemská kůra je uložena pružném podkladu). „Model od povrchových 

teplot“ je rozdělen do 24 úseků. Každému úseku odpovídá jeden typ materiálu definovaný prostřednictvím 

materiálových veličin (vliv nehomogenit). Povrchové teploty byly do modelu vloženy jako okrajové podmínky 

za období dvou let dle reálných hodnot z měření na meteorologických stanicích. Součástí práce jsou také 

statistické výpočty pro tvorbu stochastických modelů pro průběh posunutí a napětí na povrchu zemské kůry. 

Model prokázal, že malé změny teploty na povrchu a malých hloubkách při povrchu (do cca 30m) mají vliv na 

variabilitu napětí do hloubek přes 10 km. 
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Annotation of Dissertation Thesis: 

 

WANDROL, Ivo. Modelling of mechanical behavior of the Earth's crust, Department of Applied 

Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-TU Ostrava, 160 pages, 80 

figures, 33 tables, 15 supplements. Tutor: Assoc. Prof., Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. 

 

This dissertation focuses on geomechanics/geophysics and the modelling of the mechanical behaviour 

of the Earth’s crust (lithospheric plates). The dissertation also represents one step in the process of creating a 

highly complex geomechanical model of the Earth’s crust. Its core topic is the investigation of exogenous 

factors in phenomena occurring within the Earth’s crust. Exogenous factors include e.g. tidal forces, cyclical 

changes in the temperature of the Earth’s crust caused by the Sun, repeated changes in the atmospheric 

pressure of air, the transfer of wave energy from bodies of water (seas and oceans) to the Earth’s crust, etc. 

The dissertation investigates the influence of just two exogenous factors on stress and deformation states 

inside the Earth’s crust and on its outer and inner surface. The first factor is the influence of cyclical variation of 

surface temperatures on these states, and the second factor is the influence of changes in atmospheric 

pressure on these states. The main reason for focusing on these two particular factors is the fact that they have 

not yet been investigated to this extent, and there is still a lack of information on them. Five models were 

designed and applied by the author of this dissertation when studying the influence of the two above-

mentioned exogenous factors. There is considerable interest in acquiring a deeper knowledge of lithospheric 

plates (i.e. the location of our civilization) in connection with seismology, earthquakes, vulcanology, tsunamis, 

climatology, meteorology, paleontology, and other disciplines. 

The first problem solved in the dissertation concerned the behaviour of equivalent relative 

deformation on the edges of the Eurasian plate at times of temperature changes occurring during one year. 

This involved a simple planar (2D) deterministic “first approximation numerical model”, as it was designed on 

the basis of a value proportional to the equivalent (normalized) relative deformation determined at a selected 

point on the continental plate. Using equations from this “first approximation numerical model”, a second 

model was then created, and a method was verified for the calculation of limit values at which irreversible 

movements occur inside the Earth’s crust (the “limit values model”). In order to approximate this model to the 

real environment of the Earth’s crust, the SBRA method was applied (Simulation-Based Reliability Assessment – 

direct Monte Carlo method, Anthill software); the calculation incorporated random variables representing the 

distribution of values of selected material parameters in the Earth’s crust (i.e. an attempt to capture the real 

variability of nature with maximum simplicity). The probability of irreversible deformations (changes) in the 

movement of the Eurasian plate was also determined. 

The influence of the effects of atmospheric pressure changes on movements and additional stress 

inside the Earth’s crust is addressed by the “atmospheric phenomena model”. This problem involved the use of 

2D analytical methods for calculating stress states and deformations in circular beams resting on an elastic 

foundation in combination with a problem based on a cylindrical thick-walled vessel (planar stress). A direct 

Monte Carlo method (Anthill software) was also used for the stochastic simulation of stress states and 

movements on the surface of the Earth’s crust. The Earth’s crust was thus simply replaced by a circular beam 

on an elastic foundation and a thick-walled vessel (concepts from material elasticity and strength used in 

structural engineering). The model showed that the additional effects of stress inside the Earth’s crust caused 

by atmospheric phenomena are small (max. tenths of MPa). Nevertheless, they do influence microseism 

amplitude, and they can trigger earthquakes. 

The most complicated and challenging problem was creating the “surface temperature model”. This 

model will be used as the basis for the future continuation of work on the creation of the above-mentioned 

geomechanical model. Up to now, the influence of surface temperature changes on stress-deformation states 

inside the Earth’s crust has been considered insignificant in geophysics. The finite element method (FEM) was 

used for this purpose; the model was created using MSC.MARC/MENTAT software (planar stress, the Earth’s 
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crust resting on an elastic foundation). The “surface temperature model” is divided into 24 sections. Each 

section corresponds with one type of material defined via material parameters (the influence of non-

homogeneities). Surface temperatures were inserted into the model as limit conditions for a period of two 

years of real values measured at meteorological stations. The dissertation also includes statistical calculations 

for the creation of stochastic models for the process of movement and stress on the surface of the Earth’s 

crust. The model demonstrated that small temperature changes on the surface and at shallow depths below 

the surface (up to approx. 30 m) influence the variability of stress at depths of over 10 km. 
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Seznam použitého značení, symbolů a zkratek 
ZNAČKA VÝZNAM JEDNOTKA 

∆  Laplaceův operátor 
 ∆𝑇̅̅̅̅  teplotní funkce (včetně indexů) K 

∇ nabla (operátor) 
 a součinitel teplotní vodivosti (tepelná difuzivita) m2·s-1 

A plocha, povrch m2  

A, X, S bod v prostoru, v rovině (včetně indexů A1, Xi) 
 A, B, Bi̅ konstanty pro odvození * 

𝔸 matice transformace posunutí 
 ai, b1, cj ,d5 konstanty pro odvození (vždy s indexem) * 

b, h, H hloubka, tloušťka, rozměr, šířka m 

C integrační konstanty (včetně indexů, např. Ct , Ci , C2  ) 
 c, cp tepelná kapacita (včetně indexů, např. cp ) J·kg-1·K-1 

div grad operátor 
 ds elementární úsek m 

E Youngův modul pružnosti Pa 

f(x), f(x,y,z) funkce s nezávisle proměnnými * 

F, Fi, T, Ti, N označení sil (včetně kurzívy - Fi, T) N 

F, P, Q, W funkce (obecně matematicky) * 

FS funkce spolehlivosti (teorie pravděpodobnost) 
 g0 normální tíhové zrychlení m·s-2  

grad T teplotní gradient (vektor) 
 hkrok krok ve výpočtu iterace * 

HMH napětí podle von Misese 
 JZT hlavní kvadratický moment setrvačnosti průřezu nosníku k ose Z m4  

K modul stlačitelnosti podloží N·m-3 

k konstanta úměrnosti - Winklerův model podloží N·m-2 

K' modul objemové pružnosti  Pa 

k  vlnové číslo (kurzíva) m-1  

k pomocný koeficient ve výpočtu (tučně) * 

M0, Mi, M ohybový moment (včetně kurzívy - Mi, M) N·m 

MC metoda Monte Carlo 
 MKP Metoda Konečných Prvků 
 Nf, Ncelkem  četnost (teorie praděpodobnosti) 
 NNE směr severoseverovýchod (zeměpisný pojem) 
 NNW směr severoseverozápad (zeměpisný pojem) 
 p0 , p1 , patm , pvýš tlak (obvykle atmosférický) Pa 

Pf , P(x), PDOV pravděpodobnost jevu f nebo jevu x (včetně indexů) * 

q' vektor tepelného toku 
 Q, q'  teplo (včetně značení s čarou, např. Q', Q'' ) J 

q, qR spojité zatížení (liniová síla, intenzita síly), reakce podloží N·m-1 

r, R, R, R poloměr, vzdálenost  (včetně indexů) m 

R* množina (prostor) referenčních hodnot (metoda SBRA)  

s výběrová standardní odchylka 
 S* množina (prostor) hodnot účinků zatížení (metoda SBRA)  

SBRA Simulation-Based Reliability Assessment – přímá metoda Monte Carlo 
 SSE směr jihojihovýchod (zeměpisný pojem) 
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ZNAČKA VÝZNAM JEDNOTKA 

SSW směr jihojihozápad (zeměpisný pojem) 
 SW software, program, programové prostředí 
 t čas s 

T, ∆T, T̅  teplota (včetně indexů, např. To, Tp , Ts , T(t,h) )   K 

T0, T1, …, T24  skalární teplotní funkce  K 

u, v, u⃗ , u(X), uZ, v1 

posunutí, vektor posunutí (obecně nebo v bodě) v bodě X,  
složka vektoru posunutí m 

uR, uϕ  průhyb, posunutí m 

v variační koeficient (kurzíva) 
 V, Vh  objem, objem s charakteristickým rozměrem h m3  

W0 modul odporu průřezu m2  

x̅ střední hodnota náhodné veličiny 
 

x, y, z 

- nezávislé proměnné v odvozeních (včetně indexů);  
- osy v kartézském systému souřadnic 
- náhodná veličina, jev (teorie pravděpodobnosti) * 

X, Y, Z 
- osy v kartézském systému souřadnic 
- náhodná veličina (teorie pravděpodobnosti) * 

α teplotní součinitel délkové roztažnosti K-1  

γ, β pomocné proměnné (substituce v textu) * 

δij  Kroneckerovo delta 
 

ε, εij, εxy  
poměrná deformace, tenzor poměrné deformace, 
složka tenzoru poměrné deformace (včetně indexů např. εvyp) 1 

λ součinitel tepelné vodivosti (tepelná konduktivita) W·m-1·K-1 

λ', μ' Lamého konstanty Pa 

µ Poissonovo číslo 1 

ρ hustota materiálu kg·m-3  

σ, σr, σϕ, σij, σxy  napětí, tenzor napětí, složka tenzoru napětí Pa 

τ perioda cyklické změny (pro 1 den je τ = 86400s) s 

ϕ úhel deg/rad 

Ψ funkce (kurzíva) * 

ω úhlová rychlost (obvykle rotace planety Země) rad·s-1 

Ω, �̅� konstanty pro odvození (včetně indexů) * 

κ míra odlišnosti od hydrostatického tlaku 1 

𝑣 normálový vektor na hranici elementárního objemu  

 

 

Znak * ve sloupci „JEDNOTKA“ – jedná se o pomocné proměnné, která mají pouze usnadnit 

pochopení odvození či popisu obrázku. Jejich význam je pouze lokální v místě použití, kde je význam 

těchto značek vždy popsán. Obvykle bude odpovídat matematickým konvencím. 
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1 Úvod 
Úvodním impulsem k zahájení práce na geomechanickém modelu Země byly výsledky měření 

náklonů na kyvadlech (viz [116] nebo také příloha 1, [117]). Měření ukazovala na souvislost mezi 

chodem kyvadla a denní i roční periodou. Kyvadla byla zpočátku rozmístěna v různých hloubkách na 

území ČR, SR a Slovinska, tj. stovky kilometrů od sebe. Úplně první kyvadlo je umístěno u tvůrce této 

metody měření L. Neumanna (viz [119], kap. 5; [116]; příloha 1, kap. 2) v sedmém patře panelového 

domu na okraji Prahy. Všechna kyvadla po očištění dalších vlivů vykazovala stejný trend. Nejednalo se 

pouze o denní periodu, ale na chodu byly patrny i další vlivy – např. vliv slapů. Na základě toho byla 

vyslovena hypotéza, že chování zemské kůry ovlivňují vnější vlivy více, než se dosud předpokládalo. 

Pojem geomechanický model Země nemá v této práci žádnou přesnou specifikaci. Jedná se o 

obecnou představu budoucího modelu zemské kůry, na kterém se bude studovat vliv vnějších faktorů 

na zemskou kůru. Jeden z prvních návrhů geomechanického modelu Země vychází z předpokladu, že 

cyklické změny teplot na povrchu Země vyvolávají napětí uvnitř masívu zemské kůry. Napětí se pak 

v podobě termoelastické vlny šíří přes celou kontinentální desku. V předchozích pracích byla uvedena 

odvození matematických modelů různých autorů popisujících vznik a chování napětí a jeho šíření 

v masívu (viz [4], [5], [6], [49], [119]). Pak následovaly návrhy na zkoumání dalších vnějších jevů a 

mechanismů. Např. opakující se změny atmosférického tlaku nebo západkový mechanismus (viz 

[18]). Předkládaná disertační je tedy jednou etapou v práci na tvorbě budoucího geomechanického 

modelu. 

Práce je členěna do kapitol. V úvodních kapitolách jsou shrnuty dosavadní poznatky současného 

stavu problematiky, stručně popsány publikace, které předcházely této disertační práci. A pak v další 

kapitole jsou uvedeny cíle této disertační práce (kap. 3). 

Dále následují dvě kapitoly (kap. 4 a 5) popisující metodiku a teoretická východiska pro výpočty a 

analýzy nacházející se v dalších částech práce. V obou kapitolách jsou uvedeny všechny potřebné 

vztahy z oblasti matematické fyziky, teoretické fyziky a matematické teorie pevnosti a pružnosti. U 

některých je uvedeno i odvození, neboť to autor považuje za důležité pro objasnění použitých metod 

numerické matematiky a matematické statistiky při vyhodnocování výsledků výpočtů a formulaci 

závěrů. 

V podkapitole 4.4 je uveden popis jednoho z prvních modelů vytvořených na úplném začátku prací na 

geomechanickém modelu Země (viz [119]). Jednalo se o odhad chování směru napětí ve dvou bodech 

okraje euroasijské kontinentální desky. Jako „body“ byly stanoveny Itálie a Japonsko. Japonsko bylo 

zajímavé z toho důvodu, že se nachází poblíž styku hned tří kontinentálních desek – Euroasijské, 

Americké a Pacifické. Autorem této práce byl vytvořen numerický model, kde byl popsán směr hlavní 

složky tenzoru napětí v průběhu roku. Také byl proveden pokus o kvantifikaci velikosti této složky 

tenzoru napětí. Nejednalo se o absolutní hodnotu, ale o poměr velikosti v průběhu roku. Tedy byl 

popsán směr a průběh napětí pomocí úměrné velikosti mezi maximem a minimem za rok. Již zde byl 

řešen problém cyklických ročních a denních změn povrchové teploty v jednotlivých bodech 

ekvidistantní sítě bodů na povrchu kontinentální desky. Body sítě byly definovány pomocí 

zeměpisných souřadnic, tj. zeměpisné délky a šířky. Teploty byly definovány teoretickým odhadem 

pomocí goniometrických funkcí. Tento model byl nazván „numerickým modelem prvního přiblížení“. 

Kapitola 6 ukazuje možnost použití statistických metod pro definování materiálových veličin. 

V literatuře jsou uváděny střední hodnoty materiálových veličin a jejich rozdělení podle litosférických 

desek. Vycházejí ze znalosti složení desek a znalosti fyzikálních vlastností jednotlivých materiálů. Pro 

přiblížení k velmi komplikované realitě byl proveden výpočet, kdy pro stanovení vzniku nevratného 
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jevu (např. creepu) se využije definice materiálové veličiny pomocí diskrétního rozložení. Následně se 

použije metoda SBRA (viz např. [111], [122]). 

Dalším novým příspěvkem k poznání vlivu exogenních vlivů na zemskou kůru je kap. 7. Existuje 

mnoho názorově různorodých vědeckých prací o všeobecných aspektech globálních klimatických 

změn v atmosféře, které obvykle končí u hodnocení oteplování naší planety. Avšak globální 

klimatické změny se také projevují v “dynamice” atmosféry, tj. např. ve změnách atmosférického 

tlaku. Disertační je zaměřena na originální a praktické řešení vlivu atmosférických jevů (tj. 

atmosférického tlaku) na geomechaniku Země. K definici 2D modelu (rovinná napjatost) je využito 

jednoduchého a elegantního analytického řešení úloh kruhového nosníku na pružném podkladu a 

tlustostěnné cylindrické nádoby. V druhé části kapitoly je popsán pravděpodobnostní 2D model, 

který účinky zatížení povrchu zemské kůry od atmosféry řeší prostřednictvím metody SBRA. Model 

zkoumající vliv zatížení zemského povrchu od změn atmosférického tlaku je v práci nazýván 

„modelem od atmosférických jevů“. Závěry z této kapitoly byly publikovány (viz [120]). 

Průběžně probíhaly práce na modelu zkoumajícího vliv denních a ročních cyklických změn teplot na 

povrchu zemské kůry na posunutí, teplotu a napětí v masívu zemské kůry, která byla v modelu 

navržena po částech homogenní a izotropní. Tj. do modelu byly tímto zahrnuty nehomogenity lépe 

respektující realitu. Dále v práci je označován jako „model od povrchových teplot“. Jedná se o 2D 

model (rovinnou napjatost) zemské kůry vytvořený v prostředí SW MSC.MARC/MENTAT. Tento SW 

řeší prostřednictvím metody konečných prvků výpočet hodnot a trendů teplotního a napěťově-

deformačního pole v celém objemu zemské kůry. Popis modelu, výpočtů, výstupy z modelu a závěry 

jsou uvedeny v kapitole 8. Zvolený přístup je zcela nový a přínosem je vyčíslení změn teploty, napětí a 

posunů uvnitř zemské kůry v závislosti na cyklických změnách teplot na povrchu. 

Aplikace rovinných úloh je sice zjednodušením obecně velmi složitých prostorových úloh (topologie 

litosférických desek), ale přináší jednoduchá a rychlá řešení, která respektují základní trendy reality. 

K dalšímu přiblížení k velmi komplikované a složité struktuře zemské kůry bylo v „modelu od 

povrchových teplot“ použito rozdělení zemské kůry do 24 úseků. Každý z úseků měl rozdílně 

definované materiálové veličiny, tedy se jednalo o různé materiály. Model zemské kůry je tedy jako 

celek nehomogenní a anizotropní (viz kap. 8.1). 

Na konci práce jsou rekapitulovány závěry a vyslovena doporučení pro další postup při modelování 

chování zemské kůry. 
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2 Přehled současného stavu problematiky 
Předkládaná disertační práce rozvíjí problematiku několika oblastí. Z tohoto důvodu bude kapitola 

členěna do logických částí popisujících současný stav dle jednotlivých oblastí. 

2.1 Měření a modelování teplot zemské kůry 
V současné době slouží měření teplot na povrchu většinou pro potřeby meteorologie či klimatologie. 

Měření teplot v půdě využívají zemědělci pro optimální přípravu půdy a pěstování rostlin (viz [2], 

[48], [54], [59]). Měřením teplot v zemních vrtech se získávaly informace o jednotlivých vodonosných 

kolektorech (viz [76], [92]) nebo byla tato měření využívána pro paleoklimatické účely, protože teplo 

z povrchu dokáže proniknout do velkých hloubek. V teplotním profilu je pak uložen záznam o 

paleoklimatu na povrchu (viz [26], [30], [63]). Samozřejmě s časovým odstupem od klimatické změny 

je přesnost i vyhodnocení zatíženo zvětšující se chybou. 

Měření teplot do hloubky se provádí už od dob počátku rozvoje vrtného průzkumu. Zjištěný 

geotermální gradient se stal základem pro formulování hypotézy o Zemi, jako chladnoucím 

kosmickém tělese a zdrojích tepla uvnitř, speciálně v jádře (viz [27]). 

Měření teplot také přispělo k formulaci hypotézy o konvekčních proudech v plášti, které způsobují 

pohyb litosférických desek. Pohonným mechanismem je přenos tepla, který má roztáčet konvekční 

buňky v plášti. Konvekční buňky vystupují nahoru v oceánských hřbetech. Tím od sebe odsouvají 

oceánské litosférické desky a ty sestupují do hlubin podél subdukčních zón pod sousedící litosférické 

desky (viz [44], [80]). 

S rozvojem termometrie se ukázalo, že teplotní vodivost hornin je tak malá (viz [28]), že například 

roční teplotní změny na povrchu pronikají jen do několika metrů pod povrch (viz [25]). S tímto 

zjištěním se pojí názor, že teplotní změny na povrchu nemohou vést k významné změně napětí 

v hlubinách, protože teplo proniká většinou jen do rozvolněné zóny, ve které nedochází k přenosu 

napětí. 

Delší klimatické cykly však zasahují do hlubších vrstev zemské kůry a měření teploty ve vrtech se stalo 

jedním z důležitých podkladů pro paleoklimatické rekonstrukce (viz [7], [8], [9], [26], [29]). 

Croll vysvětloval změnu napětí v kůře pomocí změn teplot na povrchu země v dlouhodobých tzv. 

Milankovičových cyklech (viz [19], [20]). 

Výsledky měření deformací pomocí statických kyvadel odporovaly hluboce přijatému názoru, že 

denní cyklické změny povrchových teplot nemohou ovlivnit napětí v zemské kůře, protože pronikají 

jen několik desítek centimetrů do horniny. 

Kalenda v monografii (viz [119]) ukázal, že ačkoli teplo proniká do horniny jen do malých hloubek, 

četnost opakování nevratných cyklů může vyvolat nevratné deformace srovnatelné s těmi, které jsou 

generovány ročními a delšími cykly. (Pozn.: str. 162 – 163). 

2.2 Termoelastická vlna 
Již delší dobu bylo pozorováno a různými metodami změřeno, že cyklické změny teploty na povrchu 

Země vyvolané ohřevem od Slunce vytvářejí termoelastické efekty v masívu pod ním. Jako první 

použil termín „termoelastická vlna“ J. Berger (viz [5]), který na měření ukázal (viz [6]), že se masív 
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deformuje také v řádu dní a odvodil vztahy pro posunutí a deformace v hloubce vyvolané periodickou 

změnou povrchové teploty. 

Zatímco část termoelastického efektu má význam jen na povrchu, jiná část proniká hlouběji do 

masívu. Jak se ukazuje, toto nastane i v případě, že je masív pokryt vrstvou sypkého materiálu. 

Výsledky jsou potvrzeny měřeními v terénu (viz [4], [75], [117]). K obdobnému závěru došli Hvožďara, 

Brimich a Skalský (viz [49]) na základě interpretace měření strainmetru na podzemní stanici ve 

Výhních na Slovensku. 

Při měřeních deformací a náklonů masívu býval termoelastický efekt mnohdy jako nežádoucí šum v 

rámci analýz jiných efektů odstraněn či zanedbán. Zbývá plně prokázat roli tohoto efektu jako 

jednoho ze zdrojů či spouštěčů událostí velkého rozsahu (např. zemětřesení nebo kontinentálního 

driftu). 

 

2.3 Západkový mechanismus 
S cyklickými změnami povrchových teplot také souvisí tzv. západkový mechanismus popsaný 

v pracích Crolla (např. [18]) a dále rozveden Kalendou (viz [52]). Stručně lze popsat tento jev takto. 

Roční cyklické změny teplot na povrchu Země a jejich prostup do hloubky způsobují cyklické 

zvyšování a snižování napětí v jednotlivých vrstvách litosféry. Je to způsobeno tím, že směrem do 

hloubky teplota sleduje teplotu na povrchu s fázovým posuvem, který závisí na hloubce a součiniteli 

teplotní vodivosti. Jednotlivé vrstvy proto mají různou odchylku od střední teploty. Z měření (viz 

[119]) se ukazuje, že v určitých hloubkách takto generované napětí následuje roční cyklus teplotních 

změn na povrchu s fázovým posuvem přibližně π 2⁄ . To způsobuje, že vrstvy směrem do hloubky ve 

stejný okamžik jsou v různé fázi cyklu střídání nejvyššího napětí a maximální relaxace. Výsledkem je, 

že v horní vrstvě se pukliny a zlomy rozestupují, kdežto ve vrstvě pod ní se prostory mezi jednotlivými 

bloky uzavírají. Do otevírajících se prasklin mezi bloky padá shora hornina (vliv gravitace) nebo se 

zespodu tlačí láva. Když se fáze obrátí a v dané vrstvě opět začne růst napětí, tak praskliny jsou 

částečně nebo úplně zaplněny materiálem, který neumožní, aby se prasklina uzavřela do původního 

stavu. Takto se pomalu akumuluje energie uvnitř zemské kůry (viz [52]). 

Popsaným procesem západkový mechanismus umožňuje konverzi teplotních změn na změnu 

objemové deformace a tím i napětí. Tento mechanismus je znám například u ledovců a jejich pohybů 

v denním cyklu (viz [3], [68], [91], [94]).  

Exaktně matematicky byl tento mechanismus popsán až Crollem pro deformaci asfaltu na chodnících 

(viz [21], [22]). Následně to aplikoval na periglaciální půdy (viz [18], [23], [24]). 

Tím byl západkový mechanismus zobecněn. Do otevřených prostor (mezizrnní prostory = anglicky 

„cavities“, puklinky, pukliny, zlomy) padá nejenom materiál shora gravitací, ale tlačí se tam i láva 

(obecně fluida) zespoda. Mohou utuhnout nebo se může něco vysrážet. I to je možná západka. Jako 

západka může působit i zlom, kdy na šikmém rozhraní ujede výše položená kra dolů a zpět už nemá 

proti gravitaci sílu se dostat. 

2.4 Měření mikroseismů 
Mikroseismy, jak je dnes všeobecně přijímáno, jsou vyvolávány stojatým vlněním na oceánech, 

zejména pod oky tropických tlakových níží, cyklónů, hurikánů a tajfunů (viz [13], [14], [17], [31], [43], 

[77], [87], [88], [89], [95], [99], [100]). Po povrchu litosféry se pak mikroseismy šíří ve formě 

Rayleighových vln dále od oceánu na kontinent a postupně slábnou (viz [86]). 
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V pracích Nishida a Rhie (viz [70], [78]) ukázali, že mikroseismy jsou postupně excitovány jako 

rezonanční oscilátor při interakci oceán – atmosféra. Pracovníky UGN v Ostravě byl v roce 2016 

proveden výpočet ukazující, že hloubka oceánu okolo 4 km určuje převažující kmitočty a ty jsou 

podobné i pro oceánskou kůru (mocnou v průměru 8 km). Publikování tohoto závěru se nyní 

připravuje. 

Dále kolektiv badatelů na UGN v Ostravě pod vedením zesnulého kolegy dr. Holuba ukázal, že 

k excitaci mikroseismů vedou i hurikány nad pevninou jako Kyrill a Emma (viz [45], [46]). 

Na základě porovnání šumu na kyvadlech (variace náklonů okolo střední hodnoty ve 30-minutovém 

okně) byly detekovány také sekundární mikroseismy, které vznikají po největších zemětřeseních 

(M>8) a v několika případech byl nalezen směr jejich průchodů Evropou (viz [53]). V témže článku 

bylo navíc ukázáno, že k excitaci vysokých mikroseismů vedou tlakové níže nad Skandinávií, které 

jsou spojené s tlakovými výšemi nad jižní Evropou. Tím bylo prokázáno, že existují nejméně 3 

mechanismy excitace mikroseismů – tlakové níže, velká zemětřesení a roční termoelastická vlna. 

Jak je uvedeno v předchozím textu této podkapitoly, vědecké práce se většinou zaměřují jen na 

měření mikroseismů a jejich vyhodnocování. Předkládaná disertační práce je zaměřena na tvorbu 

výpočtových modelů interakce atmosféry a zemské kůry. Existuje absence věrohodných 

geomechanických výpočtových modelů. Proto je součástí této práce návrh, vytvoření a zpracování 

takového modelu, který se zabývá vlivem změn atmosférického tlaku na stavy napětí uvnitř zemské 

kůry („model od atmosférických jevů“ viz kap. 7). 

 

2.5 Měření a modelování napětí, posunutí a deformací 
 

Měření pomocí statických kyvadel – konference EAN 2009 

V příloze 1 (zároveň [116]) je uvedeno plné znění příspěvku na konferenci EAN 2009, které se 

uskutečnilo v červnu 2009 (autoři: P.Kalenda, L.Neumann & I.Wandrol). Příspěvek na konferenci 

autor této práce přednesl osobně. Bylo v něm rekapitulováno měření posuvů masívu pomocí 

vertikálních statických kyvadel. Kyvadla měří náklon bloku horninového masívu oproti tížnici jako 

referenci (viz [119], kap. 5). 

Základní parametry vertikálního kyvadla (viz příloha 1, obr. 1) jsou 

 Princip měření: Optické statické snímání polohy měřicího obrazce ve dvou kolmých osách v 

horizontální rovině; 

 Princip vyhodnocení: digitální filtrace obrazu s přímou parametrickou transformací na změnu 

polohy měřicího obrazce; 

 Rozlišení vzdálenosti: 750 – 70 nm/pixel; 

 Rozlišení úhlu: 200 – 25 nRad/pixel; 

 Rychlost vzorkování: 3 – 20 s (3 – 20 vzorků/min). 

Při každém snímku je v reálném čase vypočtena odchylka v osách X a Y od referenčního obrazce, 

který je snímán nejméně každých 12 hodin a navazován na předchozí referenční obrazce. Pokud je 

pohyb větší, tak je navázání provedeno pokaždé při překročení rozsahu měřené části o 30%. Navázání 

je výpočetní proces, který zajišťuje navázání naměřených odchylek od nového referenčního obrazce 

na obrazce předchozí. Tím je zajištěna spojitost výsledných grafů. Vynesením naměřených hodnot do 
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časové osy ve dvou základních směrech (severo-jižní a východo-západní) do grafu lze sledovat posuny 

masívu. 

V článku jsou uvedeny příklady naměřených hodnot, popsány jednotlivé typy seismických jevů. 

Kyvadla byla umístěna na několika místech v České a Slovenské republice. Některá byla umístěna 

v hloubce více jak 100 metrů (štoly dolů), některá byla na povrchu nebo blízko pod povrchem. Jedno 

bylo umístěno v šestém patře panelového domu u Prahy. Také délka závěsů kyvadel byla různá. 

Výsledky měření ukázaly a stále ukazují, neboť měření probíhá dosud, že 

 Vertikální statická kyvadla, pracující v reálném čase s přesností lepší než 100 nm (náklony 25 

nRad) a jsou schopna měřit mikrodeformace masívu způsobované změnami tektonického 

napětí; 

 Na povrchu a v blízkosti povrchu jsou nejvýraznější denní variace deformace související 

s osvitem; 

 Všude jsou pozorovatelné deformace, creep, tichá zemětřesení, mikrozemětřesení nebo 

koseismické posuny; 

 Bylo zjištěno, že největší deformace před největšími zemětřeseními na Euroasijské 

litosférické desce jsou občas detekovatelná i ve střední Evropě. Z měření je v případě 

seismických jevů někdy zřejmá korelace a někdy ne. Také stanovení polohy epicentra na 

povrchu kontinentu je dost nejisté. 

Autoři popisovaného příspěvku (viz příloha 1, zároveň [116]) vyslovili myšlenku, že tato měření by 

mohla vést k predikci větších seismických jevů v rámci dané kontinentální desky. Na záznamech 

kyvadel bylo patrné, že  

 V hloubkách několika metrů pod zemským povrchem (Příbram P1 = 1 m pod povrchem, 

Příbram P7 = 90 m pod povrchem, bunkr Skutina = pod tří-metrovou vrstvou betonu) jsou 

pozorovatelné denní variace náklonu, které by tam teoreticky neměly být; 

 Amplituda „celodenních“ slapů se měnila v čase. Navíc byla pozorována období zejména před 

zemětřeseními, kdy maximální náklony a maximální šumy byly v nočních hodinách (Kurily 

2008) nebo brzkých ranních hodinách (Sečuan 2008), jak je přímo ukázáno na obr. 11 v 

příloze 1. 

Předkládaná disertační práce zabývající se modelováním chování zemské kůry je dalším krokem na 

cestě k tomu, aby bylo možno tuto myšlenku potvrdit nebo vyvrátit. Neexistence uspokojivého 

modelu globálně popisujícího chování zemské kůry vyvolala potřebu vytvoření geomechanického 

modelu, jak je opakovaně v této práci zmiňováno. 

Přestože měření prostřednictvím statických kyvadel byla hlavním impulsem pro zahájení prací na 

geomechanickém modelu, není stále teoreticky uspokojivě vyřešen model kyvadla z pohledu 

aplikované mechaniky. Tj. vliv vnějších sil na chování kyvadla, jako jsou odstředivé síly, slapové efekty 

resp. změny gravitačního pole.  

Na druhou stranu nelze význam kyvadla zcela zamítnout, neboť z měření je nade vší pochybnost 

prokázáno (viz [116] - uvedeno v příloze 1), že 

 Existuje korelace s denními a ročními cyklickými změnami povrchových teplot; 

 Koreluje s amplitudou mikroseismů [114]; 

 Různě rozmístěná kyvadla vykazují po očištění lokálních vlivů stejné trendy; 

 Kyvadla běžně zachytí seismické jevy – např. mikrozemětřesení, zemětřesení. 
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Závěrem se dá konstatovat, že kyvadla měří globální seismické jevy na úrovni Euroasijské 

kontinentální desky a v budoucnu snad i celé zemské kůry (pokud se naleznou finanční prostředky na 

jejich umístění a provoz). 

 

Měření napětí a deformací v  zemské kůře 

První analýzy ročního chodu náklonů kyvadel v Příbrami ukázaly, že převažující směr napětí ve střední 

Evropě je NNW-SSE až NNE-SSW (viz příloha 1 obr. 9, [116]), což je ve shodě s dalšími pracemi (viz 

[15], [41], [69], [71], [74], [81], [101]). 

Naopak Breitenberg (viz [11]) soudila, že roční chod náklonů pozorovaný v Grotta Gigante u Terstu je 

svázán s ročním chodem srážek v oblasti a se změnou zatížení zemské kůry. 

Statická kyvadla (viz [116]) oproti paleonapěťové analýze ukázala, že v zimním období, kdy se napětí 

zvyšuje, naklánějí se kyvadla generelně k jihu, což ukazuje na směr horizontálních složek tenzoru 

napětí (viz [116]). 

Prostřednictvím měření roztažení hornin ve štole ve Výhních Brimich (viz [12]) ukázal, že v zimním 

období je také zvýšený šum v horninách, související s rychlostí deformace. Toto je také ve shodě 

s pozorováním amplitudy mikroseismů i s variacemi (šumem) pozorovanými kyvadly (viz [116]). 

Pro přímá měření napětí v zemské kůře se využívají důlní díla nebo vrty, do kterých se umisťují čidla 

založená na jejich deformaci po změně napětí na definovanou hodnotu. Jedná se o metodu odlehčení 

vrtného jádra (viz [55], [82]). 

Ve vrtech se také používá metoda hydraulického štěpení, kterou se dají nalézt hlavní směry tenzoru 

napjatosti, rovina porušení a také relativní velikost napětí (viz [83]). 

Protože všechny tyto metody jsou metodami bodovými a vyžadují fyzický přístup do místa měření 

(vrty, štola), jsou častěji využívány nepřímé metody měření napětí a jeho orientace. Tyto jsou 

většinou založeny na zjištění fokálních mechanismů seismických jevů, které v dané oblasti vymezí 

nodální roviny mezi kompresním a extenzním pohybem v ohnisku a tím i směry hlavních os tenzoru 

napětí (viz [40]). 

Pomocí výšek hladin vody ve vrtech je možno velice citlivě (jen u některých vrtů) měřit tlak fluida v 

kolektoru, který je nejednoznačným obrazem tenzoru napětí masívu v okolí kolektoru. U každého 

kolektoru je zapotřebí určit převodní vztah mezi objemovou deformací kolektoru a napětím okolního 

masívu. Převodní vztah závisí na orientaci kolektoru a anizotropii masívu v jeho okolí. 

Nepřímo je také možno měřit napětí i pomocí odezvy (ať už deformační či seismické) na vnější 

podněty. Nejlépe lze využít slapy, které se dají teoreticky přesně napočítat pro každé místo na Zemi. 

Taktéž lze pro stanovení napětí použít i měření dalších fyzikálních veličin, které přímo souvisí 

s tenzorem napětí, např. tlak, tíži (zvyšování hustoty při vyšším tlaku), odpor hornin, emanaci radonu, 

teplotu fluid, atd. 

2.6 Modelování zemské kůry 
Pro účely seismologie existují modely země (PREM), ve kterých jsou uvedeny pro dané hloubky 

rychlosti seismických vln, komponenty tenzoru napětí, tlak a další parametry (viz [32], [102]). 

Z geomechanických vlastností jsou uvedeny hustota, Youngův modul pružnosti a Poissonovo číslo. 

Země je brána jako radiálně symetrické těleso. Existují i další modely. Např., zajímavý je model 

severoněmecké pánve (viz [50]) nebo model pro Kalifornii (viz [51]). 
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Modelování v oblasti povrchu Země: autor se zúčastnil několika konferencí zabývajících se 

numerickými metodami zaměřenými na modelování z oblasti geofyziky. Modelování bylo spíše 

zaměřeno na zpracování obrovských objemů dat získaných z měření po významných seismických 

jevech a na modelování seismických vln – jejich šíření a vlastnosti. Ve většině případů se jednalo o 3D 

modely. 

K ověření základní hypotézy o vlivu exogenních faktorů na chování zemské kůry, v případě této práce 

se jedná o roční a denní cyklickou změnu povrchové teploty vyvolané Sluncem a o změny 

atmosférického tlaku (meteorologický vliv), byly využity metody a postupy aplikované mechaniky 

rozvíjené na Katedře aplikované mechaniky Fakulty strojní VŠB–TUO v Ostravě. Především se jedná o 

využití metody konečných prvků, statistických metod pro stanovení spolehlivosti konstrukcí a 

v neposlední řadě o řešení kruhových nosníků na pružném podkladu (viz [33], [34], [35], [36], [37], 

[38], [39]). Po celou dobu studia autor této disertační práce byl a stále je členem širšího týmu 

vědeckých pracovníků, se kterými publikoval průběžné výsledky. Jedná se o badatele z Ústavu 

struktury a mechaniky hornin AV ČR v Praze a Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě.  
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3 Cíle disertační práce 
V úvodu již bylo uvedeno, že předkládána disertační práce je jednou etapou na tvorbě 

geomechanického modelu Země. Hlavním záměrem je studium vlivu exogenních faktorů na chování 

zemské kůry. Cílem této práce bylo provést syntézu všech předchozích výstupů (viz [111], [112] nebo 

příloha č. 2, [119]) a vytvořit modely, na nichž by se ukázalo, jaký vliv mají exogenní faktory na vznik 

seismických jevů a to i velmi velkého rozsahu nebo dokonce na posun kontinentálních desek. 

Základem studované hypotézy je myšlenka, kdy během ohřevu povrchu Země (uvažuje se pouze 

povrch kontinentů) dochází k prostupu tepla do hloubky. Tento prostup, ač velice mělký, dokáže 

horniny roztáhnout nebo je stáhnout. Tím vzniká v hornině napětí, které se šíří i do vzdálených oblastí 

v horizontálním i vertikálním směru. Toto napětí se v podobě termoelastické vlny šíří přes celou 

kontinentální desku. Napětí v jednom extrému např. dokáže překonat mez pevnosti ve smyku a v 

druhém extrému mez pevnosti v tahu. Cyklický charakter výše popsaných změn také generuje 

západkový mechanismus (viz [18]). Západkový mechanismus využívá nelineárního chování, jehož 

výsledkem je akumulace energie a jednostranný posun kontinentálních desek (viz kap. 2.3). 

V případě dosažení limitního stavu materiálu dochází k mikro-seismickým jevům, např. ke creepu. 

Toto „křupání“ snižuje napětí v hornině v místech, kde byla překročena mez pevnosti. To se 

koncentruje na pevnější část materiálu, tzv. asperitu. Zde se pak postupně kumuluje vyšší napětí, 

které může způsobit jev většího rozsahu. 

Pro disertační práci byla tato obecně popsána hypotéza konkretizována do jasně formulovaných 

dílčích bodů. 

 

Využití pravděpodobnostních metod pro stanovení mezních stavů a vzniku nevratných deformací 

(„model mezních hodnot“) 

Analyzovat využití statistických metod pro definování materiálových veličin v prostředí zemské kůry. 

V literatuře jsou uváděny střední hodnoty materiálových veličin a jejich rozdělení podle litosférických 

desek. Vycházejí ze znalosti složení desek a znalosti fyzikálních vlastností jednotlivých materiálů. Pro 

přiblížení k velmi komplikované realitě bylo zapotřebí navrhnout postup, kdy pro stanovení vzniku 

nevratného jevu (např. creepu) se využilo definice materiálové veličiny pomocí diskrétního rozložení. 

Bylo stanoveno zaměřit se především na využití metody SBRA (viz [33], [64], [65]). 

 

„Model od povrchových teplot“ 

Myšlenka modelu vychází z předpokladu, že cyklické změny teplot na povrchu Země (tj. ohřev od 

Slunce) vyvolávají přídavná napětí a posunutí uvnitř masívu zemské kůry. Napětí se pak v podobě 

termoelastické vlny šíří přes celou kontinentální desku (viz [4], [5], [6], [49]). Hlavní směry napětí 

obecně nemusí být stejné jako směry posunutí, protože masív zemské kůry je nehomogenní a 

anizotropní. 

Tedy hlavním cílem bylo ukázat, jak denní a roční cyklické změny povrchové teploty ovlivňují chování 

napěťově-defomačního pole uvnitř zemské kůry. Prokázat, že přestože změna povrchových teplot 

ovlivňuje teplotní pole zemské kůry do hloubky řádově decimetrů (denní cyklické změny) nebo 

desítek metrů (roční cyklické změny), tak významné změny napěťového pole vyvolané změnami 

teplotního pole při povrchu se promítají i do hloubek řádově několika kilometrů. 
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Dále bylo zapotřebí do modelu zabudovat nehomogenity a ověřit, že tento naprosto nový přístup 

v modelování chování chování zemské kůry poskytuje relevantní výsledky odpovídající komplikované 

realitě. 

 

Pravděpodobnostní model – „model od atmosférických jevů“ 

Na zemskou kůru působí více vnějších vlivů než je výše zmiňovaný ohřev povrchu kontinentů. 

K dalším významným vnějším vlivům patří slapy, atmosférické jevy a přenos vlnění oceánů a moří na 

kontinentální desky.  

Proto dalším neméně významným cílem bylo vytvořit model, který by ověřil vliv změn atmosférického 

tlaku na chování napěťově-deformačního pole uvnitř zemské kůry („model od atmosférických jevů“). 

Protože atmosférické jevy (vždy tím jsou v této práci myšleny výhradně změny atmosférický tlaku) 

nejsou deterministické, bylo cílem vytvořit jednoduchý model, který by respektoval nahodilost 

atmosférických jevů. Tedy stochastický model využívající pravděpodobnostní metody v mechanice. 

Základem pro tvorbu stochastického modelu byla aplikace rovinné úlohy tenkostěnného kruhového 

pásku uloženého na pružném podkladu a aplikace rovinné úlohy pro tlustostěnnou cylindrickou 

nádobu. Změny atmosférických tlaku na vnějším obvodu budou simulovány pomocí metody SBRA 

(Simulation-Based Reliability Assessment Method - přímá metoda Monte Carlo). 

 

Numerické metody 

Bylo také důležité ověřit správnost použití numerických metod využívaných v oblasti aplikované 

mechaniky. Jednalo se především o modelování pomocí MKP nebo o návrhy vlastních analytických 

modelů. Cílem bylo zjednodušit 3D úlohu řešící mechaniku kontinentálních desek. V případě MKP se 

jednalo o numerickou metodu pro řešení soustavy lineárních i nelineárních obecně parciálních a 

integrálních rovnic. 

Dalším cílem práce bylo také ukázat, že MKP plně umožňuje řešit problematiku geomechanického 

modelu Země. Zároveň tato disertační práce reaguje na absenci geomechanického modelu v reálné 

praxi. 

 

Shrnutí 

Vzhledem k rozsahu problematiky a komplikovanosti výše pospaných cílů byly všechny modely 

navrženy pro řešení úloh rovinné napjatosti. 

Pak cíle předkládané disertační práce lze shrnout do následujících bodů 

 Analyzovat využití statistických metod pro definování materiálových veličin v prostředí 

zemské kůry („model mezních hodnot“); 

 Vytvořit 2D model v SW prostředí MSC.MARC/MENTAT, který ukáže vliv ročních a denních 

cyklických změn povrchových teplot vyvolaných ohřevem od Slunce na napěťově-deformační 

stavy uvnitř zemské kůry („model od povrchových teplot“); 

 Ověřit správnost výsledků získaných z „modelu od povrchových teplot“ na chování teplotního 

pole, neboť chování teplotního pole lze porovnat s výstupy dlouhodobých měření teplot pod 

povrchem zemské kůry; 
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 Vytvořit 2D pravděpodobnostní model vlivu atmosférických jevů na mechaniku zemské kůry 

(„model od atmosférických jevů“); 

 V případě pravděpodobnostního modelu využít SW prostředí programu Anthill pro simulaci 

náhodných vstupů pomocí metody SBRA; 

 Zaměřit se na využití úloh aplikované mechaniky a ověřit vhodnost zvolených postupů; 

 Použít jednoduché nahrazení interakce zemské kůry a svrchního pláště pomocí pružného 

podkladu; 

 Ověřit vhodnost využitého SW pro tvorbu a analýzu vytvořených modelů – jedná se o SW 

o MSC.MARC/MENTAT – modelování prostřednictvím MKP; 

o Anthill – využito v případě metody SBRA (simulace náhodných stavů a procesů); 

o MS Access – uložení výstupů z jednotlivých modelů do relační SQL databáze; 

o MathCAD, Matlab, Maple – matematické výpočty, tvorba grafů a obrázků. 
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4 Teoretické vztahy a postupy použité v návrzích jednotlivých 

modelů 
Celá kapitola je zaměřena na obecné teoretické vztahy z oblastí matematické fyziky, matematické 

statistiky, numerických metod a z dalších oblastí. Práce si neklade za cíl provést odvození vztahů a 

teorie, která je popsána v celkem rozsáhlé odborné literatuře a učebnicích. Autor veškerou tuto teorii 

prošel včetně odvození základních vztahů. 

Jako příklad lze uvést rovnici vedení tepla. Autor se při studiu této problematiky setkal minimálně 

s pěti různými odvozeními této rovnice známé jako Fourrier-Kirchhofova rovnice vedení tepla. 

V kapitole, která je členěna do podkapitol, lze nalézt teorii k problematice vedení tepla kondukcí, 

vztahy pro výpočet teplotního pole pod povrchem na základě stanovení povrchových teplot a 

teoretické odvození termoelasticity podle Bergera (viz [5]). Také se v kapitole nachází ta část 

matematické statistiky zabývající se simulacemi veličin vycházející z přímé metody Monte Carlo 

používané v oblasti vyhodnocování spolehlivosti konstrukcí. 

Autor měl potřebu tyto poznámky v úvodu kapitoly uvést, neboť tyto podkapitoly netvoří žádnou 

logickou posloupnost či celek a jsou zde shrnuty vztahy a rovnice pro použití v dalších kapitolách 

zabývajících se již konkrétními postupy, výpočty a analýzami. Řazení podkapitol odpovídá spíše 

časovému postupu prací při řešení problematiky chování zemské kůry. 

Obsah této kapitoly se v absolutní většině skládá z teorie, odvození a vztahů, které autor této práce 

až na výjimky převzal. Zdroje a autoři jsou vždy uvedeni na začátku podkapitoly. Odvození jsou 

přiměřeně redukována. Slouží pouze k přehlednému uvedení vztahů a teoretických závěrů, na které 

je pak uveden odkaz v dalších kapitolách popisujících výpočty a závěry. 

Na okraj úvodu kapitoly by rád autor uvedl zmínku o tom, že na samotném počátku práce na 

geomechanickém modelu zemské kůry autor nastudoval matematické odvození metody konečných 

prvků a na základě toho byl vytvořen „matematický model termoelasticity“, který byl naprogramován 

v prostředí SW Maple. Představa byla, že v tomto prostředí se bude testovat a ověřovat problematika 

modelování zlomů, mezních stavů a západkového mechanismu. Stav prací, odvození, vytvořené 

programy a výsledky byly zdokumentovány autorem disertační práce také v seminární práci (viz 

příloha 4). Nicméně od dalšího rozvíjení takto vytvářeného, ryze matematického modelu, se upustilo. 

„Matematický model termoelasticity“ byl vytvořen pro řešení soustavy parciálních diferenciálních 

rovnic druhého řádu aplikovaných na termoelastické jevy v zemské kůře. Další podrobnosti lze také 

nalézt v [56], [79]. Vše je zde uvedeno proto, že výsledky získané z „matematického modelu 

termoelasticity“ vytvořeného v souladu s fyzikálními principy ukázaly, že má smysl zahájit práce na 

modelování chování zemské kůry v prostředí profesionálně používaného SW, jako je např. SW 

MSC.MARC/MENTAT.  

Autor disertační práce opět zdůrazňuje, že se nepodařilo nalézt uspokojivé modely zabývající se 

chováním zemské kůry. 

4.1 Zavedení pojmu „zeměválec“ 
Pro zahájení prací na „modelu od povrchových teplot“ byl zvolen nekonečný válec, který je 

homogenní a izotropní. Část povrchu válce obrácená ke Slunci je ohřívána svazkem rovnoběžných 

paprsků od Slunce. Tedy množství tepla vstupujícího přes povrch do hloubky mimo jiné závisí i na 

úhlu, který svírá normála se směrem paprsků. Zdroj tepelného záření obíhá kolem válce a tím se 

povrch v každém bodě postupně ohřívá a následně zase chladne. Ve skutečnosti je tomu od dob 

Mikuláše Koperníka zcela naopak, tj. tepelný zdroj, reprezentující v modelu Slunce, stojí na místě a 
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válec se otáčí. Slunce je oproti Zemi natolik veliké, že paprsky dopadající na povrch planety lze 

považovat za rovnoběžné. Nicméně v tomto případě by bylo nutné zavést do výpočtů rotační pohyb. 

Úvodní představa dostatečně respektuje realitu. A aby nebylo zapotřebí zohledňovat ani rotační 

pohyb zemské kůry, ani oběh tepelného zdroje kolem nekonečného válce, vyslovila se zásadní 

podmínka. Povrchové teploty budou do výpočtů zadány jako okrajové podmínky. Zůstala pak otázka, 

jak se povrchové teploty budou modelovat a jak se budou do výpočtů zadávat. 

Dalším zásadní úvaha byla, jak zahrnout do budoucích výpočtů proces ohřívání povrchu od 

slunečního svitu a ochlazování povrchu. Tento proces v sobě zahrnuje prostup tepla do 

přípovrchových vrstev zemské kůry a naopak při ochlazování teplo ze zemské kůry na jeho povrchu 

přechází do okolí nad zemskou kůrou. V celém procesu hraje významnou roli také ohřívání zemské 

kůry na spodním okraji od svrchního pláště. Nakonec byla zvolena metoda, kdy proces ohřívání a 

ochlazování je simulován pomocí povrchových teplot měnících se v závislosti na čase. 

Tímto bylo docíleno stavu, který odpovídá střídání teplot zemského povrchu. Takto navržený model 

byl nazván „zeměválec“ (viz obr. 4.1). 

 

Obr. 4.1 – „Zeměválec“. 

Pro zobrazení zemské kůry byl zvolen řez válcem, který je kolmý na osu válce. Vzhledem k definici 

„zeměválce“ a vnějších podmínek se model chová v libovolném řezu stejně. 

Tím byla vytvořena koncepce pro tvorbu „modelu od povrchových teplot“ v souladu s fyzikálními 

principy. Úvahy této podkapitoly lze shrnout do následujících kritérií pro vytváření „modelu od 

povrchových teplot“ 

 Složitost řešení tepelného rozhraní povrchu zemské kůry a okolí vyřešit pomocí modelování 

povrchových teplot vstupujících do modelu jako okrajová podmínka; 

 Pro přiblížení se k reálnému stavu vyjít ze skutečně naměřených teplot za období jednoho 

nebo více roků; 

 V dalších krocích vyjít z rovinných úloh pro vedení tepla a napěťově-deformačních úloh 

aplikované mechaniky; 
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 Využít k tomu metodu konečných prvků, kdy není zapotřebí hledat analytická řešení 

parciálních diferenciálních rovnic popisujících rovinnou úlohu; 

 Pro přiblížení k realitě ověřit využití statistických metod modelujících materiálové veličiny. 

K diskusi o „zeměválci“ je v tomto místě vhodné ještě přidat úvahu o složkách tenzorů napětí a 

deformace ve směru osy Z (obr. 4.1). Následující vztahy lze nalézt v (viz [119] str. 48). 

Řešení úloh ve 2D předpokládá pouze deformace v rovině, tj. libovolná veličina je symetrická vůči 

translaci a zrcadlení vodorovné osy Z. Nechť u(X) označuje vektor posunutí bodu X, pak dle obr. 

4.1 pro rovinnou úlohu je z-složka vektoru posunutí uz = 0. Pro hlavní složku tenzoru deformace 

εij v případě „zeměválce“ platí 

εzz = 0   .         (4.1) 

Dosazením (4.1) do Hookeova zákona lze pro hlavní složku tenzoru napětí σij získat vztah 

σzz =  μ ·  (σxx + σyy) − E · ( 
α

3
 ·
1+μ

1−2μ
) · T   ,     (4.2) 

kde 

 α Teplotní součinitel délkové roztažnosti /K−1/; 

 μ Poissonovo číslo /1/ ; 

 E Youngův modul pružnosti /Pa/; 

 T Teplota /K/. 

Ze vztahu (4.2) je vidět, že hlavní složka tenzoru napětí ve směru osy z σzz může být nenulová. Takže 

zatímco žádná proměnná při řešení rovinné úlohy nezávisí na nezávislé proměnné z a diferenciální 

rovnice jsou řešeny pouze pro nezávisle proměnné (x, y) a čas t, má přítomnost třetího rozměru 

přesto důsledky pro řešení problému. 

4.2 Rovnice vedení tepla 
Cílem této disertační práce je ukázat, že cyklické změny na povrchu zemské kůry mají vliv na změny 

napěťově-deformačního pole do větších hloubek, než se dosud předpokládalo. V kapitole 2.5 byly 

ukázány výsledky nepřímých měření napětí pomocí kyvadel. Z chování kyvadel bylo vidět, že reagují 

na změny povrchových teplot. Proto byla pozornost hned na počátku prací na geomechanickém 

modelu zemské kůry zaměřena na problematiku vedení tepla. 

Přenos tepla probíhá několika způsoby (viz [72]): 

• Sáláním (zářením, radiací); 

• Vedením (kondukcí) v pevných látkách, kapalinách nebo plynech, které jsou v klidu; 

• Prouděním (konvekcí), tj. v pohybujících se kapalinách nebo plynech. 

Dále bude pozornost věnována především přenosu tepla vedením neboli kondukcí. Tento přenos 

nastává tehdy, vyměňují-li si svoji kinetickou energii částice látky, které spolu sousedí. Podmínkou je 

existence spojitého látkového prostředí. Vedení tepla probíhá v látkách ve všech skupenstvích.  

Základní rovnicí vedení tepla vedením je Fourierův zákon. Fourier experimentálně zjistil, že množství 

tepla procházejícího tělesem je přímo úměrné teplotnímu spádu, času a průtokové ploše kolmé na 

směr tepelného toku. Tepelný tok závisí na teplotním poli v uvažovaném prostoru. Graficky je teplotní 

pole zobrazeno izotermickými plochami. 
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Změnu teploty, co do směru v daném bodě, určuje teplotní gradient grad T. Je to vektor kolmý 

k ploše nebo čáře, kde T = konst (izoterma). Vektorem tepelného toku 𝐪′ pak nazýváme množství 

tepla, které projde ve směru normály k jednotkové izotermické ploše za časovou jednotku. Vektor 

tepelného toku má orientaci z míst vyšší teploty k místům teploty nižší na rozdíl od teplotního 

gradientu, který má smysl opačný. Pro vektor tepelného toku se zavádí Fourierova rovnice 

𝐪′ = −λ. ∇T =  −λ. grad T  /J.m−2. s−1/ ,   .     (4.3) 

kde konstanta úměrnosti  λ /W.m−1K−1/ se nazývá součinitel tepelné vodivosti vyjadřující schopnost 

materiálu vést teplo. Je určen množstvím tepla, které projde za sekundu stěnou krychle o straně 1 m. 

Informativní údaje o λ jsou uvedeny v [72] (tab. 6.1-1 až 6.1-3). 

Pro odvození se předpokládá homogenní a izotropní prostředí, tedy tepelná vodivost λ, hustota ρ a 

měrná tepelná kapacita cp jsou konstantní. Pak se uvažuje prostor o objemu V, který je ohraničen 

plochou 𝑨 a který je vyplněn látkou vedoucí teplo. V objemu V ohraničeném uzavřenou plochou 𝑨 a 

vyplněném látkou vedoucí teplo vzniká přeměnou jiných forem energie za dobu dt množství tepla 

dQ = ∫ q′. dt. dV
V

   ,           (4.4) 

kde q′ / J. m−3. s−1 / je množství tepla, jež vznikne v jednotkovém objemu za jednotku času. Část dQ′ 

z tohoto tepla zůstane v tělese a zvýší jeho teplotu 

dQ′ = ∫ cp. ρ.
∂T

∂t
. dt. dV

V
  .       (4.5) 

Zbývající část tepla dQ′′ se sdílí uvnitř tělesa vedením a plochou 𝑨 přejde do okolí. Z Fourierova 

zákona (4.3) a po přeměně plošného integrálu na objemový (Gauss-Ostrogradského věta) je 

dQ′′ = ∮ 𝐪′. dt. d𝑨 = 
A

− ∮ λ. dt. div grad T. dV 
V

     (4.6) 

Podle zákona o zachování energie v objemu 𝑉 je  dQ = dQ′ +  dQ′′. Po dosazení do této rovnice z 

(4.4), (4.5) a (4.6) lze po úpravě a limitním přechodu obdržet diferenciální rovnici 

∂T

∂t
=   𝑎. div grad T + 

𝑎

λ
 . q′  ,       (4.7) 

kde se zavádí koeficient 𝑎, tzv. teplotní vodivost 

𝑎 =  
λ

cp.ρ
      /m2. s−1/  .       (4.8) 

Rovnice (4.7) je tzv. Fourierova – Kirchhoffova rovnice vedení tepla. Pokud stěna neobsahuje vnitřní 

zdroj tepla, pak na pravé straně rovnice (4.7) odpadá poslední člen a Fourierova-Kirchhoffova rovnice 

pak má tvar 

∂T

∂t
=   𝑎. div grad T  .       (4.9) 

Celé odvození lze nalézt např. v [16], [72] nebo [73]. 

Vzhledem k tomu, že byl zvolen model v podobě „zeměválce“, je zapotřebí ukázat teoretické vztahy 

ukazující průchod tepla válcovou stěnou (viz [73]). Pro odvození se předpokládá opět homogenní a 

izotropní prostředí. Navíc se bude předpokládat stacionární vedení tepla, tj. teploty na vnitřní i vnější 

straně válcové stěny jsou konstantní. Rovnice vedení tepla (4.9) v cylindrickém souřadném systému 

má tvar 
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∂T

∂t
= 𝑎 · (

∂2T

∂r2
+
1

r
∙
∂T

∂r
+

1

r2
∙
∂2T

∂φ2
+ 

∂2T

∂z2
) .       (4.10) 

Pak pro stacionární vedení tepla, kde dle předpokladu jsou teploty na vnitřní i vnější straně sice 

různé, ale po celém obvodu jsou konstantní. Pak z rovnice (4.10) platí 

0 =
d2T

dr2
+
1

r
∙
dT

dr
 .          (4.11) 

Po substituci 𝑊 = dT dr⁄   ve vztahu (4.11) a úpravě pak lze obdržet d(𝑊 ∙ r)  = 0. Dále se provede 

integrace a po zpětném dosazení substituce za 𝑊 lze získat diferenciální rovnici 

dT

dr
· r = C1 ,         (4.12) 

kde C1 je integrační konstanta. Řešením diferenciální rovnice (4.12) je hledaný vztah pro vedení tepla 

válcovou stěnou 

T = C1 ∙ ln(r) + C2 ,        (4.13) 

kde C2 je druhá integrační konstanta. Hodnota obou integračních konstant C1 a C2 se pak vypočte 

z okrajových podmínek, tj. z teploty a poloměru vnitřní strany válcové stěny a z teploty a poloměru 

vnější strany válcové stěny. 

4.3 Bergerův model termoelasticity 
V podkapitole jsou uvedeny základní teoretické práce o termoelasticitě, jak ji popsal J. Berger (viz [5]) 

a doplnil T. Kopf (viz [119], kap. 3.5).  

Matematický model pro řešení problému vlivu povrchových teplot na napěťově-deformační pole 

uvnitř zemské kůry 

Rovnice rovnováhy sil patří mezi základní rovnice matematické teorie pružnosti (viz také [61], [93]). 
Podmínka rovnováhy sil infinitezimálního objemu elementu tělesa je stav, kdy v každém elementu 
tělesa je součet celkových objemových sil 𝐅 a plošných (povrchových, kontaktních) sil 𝐓 je nulový. 
Nechť Vh je elementární objem s charakteristickým rozměrem h a povrchem A, pak lze rovnovážný 
stav elementu popsat rovnicí 

∫ 𝐅i. dV + Vh
∫ 𝐓i. d𝑨∂Vh

=  0    ,        (4.14) 

kde ∂Vh je povrch (přesněji hranice – po částech hladká) elementárního objemu Vh. 

Povrchové síly lze vyjádřit pomocí tenzoru napětí σij. Dosazením do plošného integrálu v (4.14)  

∫ 𝐓i. d𝑨∂Vh
= ∫ σij. νj. d𝑨∂Vh

 =  ∫ σij. d𝑨∂Vh
   ,      (4.15) 

kde ν je normálový vektor na hranici elementárního objemu Vh. 

Za předpokladu, že σij má spojitou první derivaci na elementu Vh, pak lze na plošný integrál v (4.15) 

použít Gauss-Ostrogradského větu. Dosazením do (4.14) pak je 

∫ 𝐅i. dV + Vh
∫

∂σij

∂xj
. dV

Vh
=  0    .        (4.16) 

Sečtením integrálů 

∫ (𝐅i + 
∂σij

∂xj
). dV 

Vh
=  0    .        (4.17) 
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Po vydělení objemem |Vh| a limitním přechodu pro h → 0 pak diferenciální rovnice rovnováhy sil má 

tvar 

𝐅i + 
∂σij

∂xj
=  0    .         (4.18) 

Rovnice rovnováhy (4.18) se také nazývají Navierovy podmínky rovnováhy. 

Za podmínky, že pro řešení modelu chování zemské kůry se uvažují pouze kontaktní síly (viz [119]), 

pak lze vztah dále zjednodušit 

∂σij

∂xj
=  0    .          (4.19) 

Nyní lze přikročit k odvození matematického modelu pro řešení rovinné úlohy napjatosti navrženou 

jako kolmý řez „zeměválce“. Je zapotřebí najít vztah mezi cyklickým ohřevem povrchu „zeměválce“ (v 

případě zemské kůry se jedná o cykly dva – denní a roční) a posunutím, které vzniká díky změnám 

teplot. 

S pomocí obecného Hookova zákona (viz [60]) lze popsat vztah mezi tenzorem deformace εij a 

tenzorem napětí σij takto: 

σij = −K′α(T − T0)δij + λ′εkkδij + 2μ′εij ,     (4.20) 

kde  

 člen (T − T0)  /K/ představuje rozdíl aktuální teploty od pomyslné střední teploty; 

 K′ /Pa/   modul objemové pružnosti; 

 α  /K−1/  teplotní součinitel délkové roztažnosti; 

 λ′ a μ′ /Pa/ Lamého konstanty, které popisují vlastnosti materiálu; 

 δij /1/   Kroneckerovo delta. 

Při řešení matematického modelu se nejdříve vypočte teplotní pole a z něj se pak bude určovat 
posunutí. Tedy teplotní pole lze považovat za známý parametr, tj. řešením Fourier-Kirchhoffovy 
rovnice vedení tepla (viz vztah 4.9). Dále teplotu T0 lze chápat jako nulovou. Po dosazení (4.20) do 
rovnice rovnovážného stavu tělesa (4.19) a při použití vztahu pro tenzor malých deformací (viz [119]), 
pak závěrečnou rovnici popisující vztah mezi změnami teploty na povrchu a posunutími uvnitř 
„zeměválce“ lze zapsat ve tvaru 

−K′α
∂T

∂xj
δij + (λ

′ + μ′)
∂

∂xj
div(u) + μ′∆ui = 0 ,     (4.21) 

kde u je vektor posunutí stanovený jako rozdíl souřadnic bodů před a po posunutí. 

Bergerův model termoelasticity 

Bergerův model termoelasticity (viz [5]) uvažuje poloprostor pružného materiálu (homogenní, 

izotropní) s horizontálními souřadnicemi x, z, s vertikální souřadnicí (hloubka) y a s povrchovou 

teplotou T(t, x, z). Povrchová teplota je daná harmonickou vlnou s amplitudou T0 /K/, úhlovou 

rychlostí ω a vlnovým číslem 𝑘 (obr. 4.2). Dále model uvažuje pouze deformace v rovině, tj. v dalším 

je z = 0. Teplotu na povrchu lze vyjádřit komplexní funkcí s nezávisle proměnnými čas a x-ovou 

souřadnicí: 

T = T0e
i(ωt+𝑘x) .        (4.22) 
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Obr. 4.2 – Okrajová podmínka – povrchová teplota (y =0). 

Přestože ve vztahu neexistuje závislost žádné proměnné na z a tedy je postačující řešit diferenciální 

rovnice pouze v prostorových souřadnicích (x, y) a v čase t, přítomnost třetí dimenze má vliv na 

řešení problému (viz kap. 4.1 vztah (4.2)). 

V prvním kroku je řešena rovnice vedení tepla (4.9) s okrajovými podmínkami (4.22). To dává 

T = T0e
−γyei(ωt+𝑘x) ,        (4.23) 

kde γ = 𝑘√1 +
iω

𝑎𝑘2
  a zároveň reálná část  Re(γ) > 0. 

Ve druhém kroku je řešena podmínka rovnovážného stavu (4.19). To v tomto případě se určí tenzor 
napětí v rovině:  

{   

∂σxx

∂x
+
∂σxy

∂y
= 0

∂σyx

∂x
+
∂σyy

∂y
= 0

   }                        (4.24) 

To lze považovat za podmínku integrovatelnosti vektorů σxi a σyi daných jejich obecnými řešeními 

potenciálů 𝑃, 𝑄 takovými že: 

{   
σxx =

∂𝑃

∂x
 , σxy =

∂𝑃

∂y

σyx =
∂𝑄

∂x
 , σyy =

∂𝑄

∂y

   }                       (4.25) 

Protože navíc  𝜎𝑥𝑦 = 𝜎𝑦𝑥 , pak platí 
∂𝑃

∂y
−
∂𝑄

∂x
= 0 ,         (4.26) 

což může být opět považováno za podmínku integrovatelnosti vektoru (𝑃, 𝑄) s potenciálem 𝛹 jako 
obecným řešením: 

P =
∂𝛹

∂x
 , Q = −

∂𝛹

∂y
 .        (4.27) 

Z toho pak dosazením 

σxx =
∂2𝛹

∂y2
 , σyy =

∂2𝛹

∂x2
  , σxy =

∂2𝛹

∂y∂x
 .     (4.28) 
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Z Hookeova zákona (viz vztah 4.20) lze z obdrženého tenzoru napětí vypočítat poměrné deformace 

εxx, εxy a εyy. Ale ty musí zároveň splňovat další podmínkou integrovatelnosti vyplývající z jejich 

definice pomocí dvou složek posunutí. Z toho plyne další podmínka pro 𝛹: 

∇4𝛹 +
Eβ

1−μ
∇2T = 0 ,        (4.29) 

kde β =
α

3

1+μ

1−2μ
 , 𝛼 je teplotní součinitel délkové roztažnosti (viz 4.20) a μ je Poissonova konstanta. 

Nutné okrajové podmínky pro Bergerův model (viz [5]) jsou  

{   
σyy = σxy = 0 , pro y = 0, tj. na povrchu,

σij = 0 , pro y → ∞ .                         
   }                    (4.30) 

Výsledné výrazy pro poměrnou deformaci nalezené pomocí Bergerova modelu jsou 

{
 
 

 
 

   

εxx = (
1+μ

1−μ
) (

𝑘

γ+𝑘
) βT0e

i(ωt+𝑘x) {[2(1 − μ) +
𝑘

γ−𝑘
− 𝑘y] e−𝑘y −

𝑘

γ−𝑘
e−γy}

εyy = (
1+μ

1−μ
) (

𝑘

γ+𝑘
)βT0e

i(ωt+𝑘x) {[−2μ −
𝑘

γ−𝑘
+ 𝑘y] e−𝑘y −

γ2

𝑘(γ−𝑘)
e−γy}  

εxy = (
1+μ

1−μ
) (

𝑘

γ+𝑘
) βT0e

i(ωt+𝑘x) {[
γ

γ−𝑘
− 𝑘y] e−𝑘y −

γ

γ−𝑘
e−γy}                    

   

}
 
 

 
 

     (4.31) 

Pro skutečné hodnoty reálná část γ2 může být zanedbána a proměnná γ nahrazena přiblížením 

γ ≈ (1 + i)√
ω

2𝑎
  ,        (4.32) 

kde kromě toho  
k

γ
≪ 1, což způsobí, že členy obsahující e−γy jsou zanedbatelné ve srovnání s členy 

obsahující e−𝑘y pro velké hloubky y. Pak je možno vztahy (4.31) zjednodušit: 

{
 
 

 
 

   

εxx = (
1+μ

1−μ
)
𝑘

γ
βT0e

i(ωt+𝑘x) e−𝑘y[2(1 − μ) − 𝑘y]

εyy = (
1+μ

1−μ
)
𝑘

γ
βT0e

i(ωt+𝑘x) e−𝑘y[−2μ + 𝑘y]        

εxy = (
1+μ

1−μ
)
𝑘

γ
βT0e

i(ωt+𝑘x) e−𝑘y[1 − 𝑘y]             

   

}
 
 

 
 

 .               (4.33) 

Vzhledem k tomu, že klíčovým členem ve výrazech určujících hloubku penetrace (průniku) 

uvažovaných jevů je e−𝑘y, je možno usoudit, že tato hloubka je srovnatelná s vlnovou délkou 

povrchových vln. 

Bergerův model, diskuse a jeho následující zdokonalení ukazuje, že zatímco denní a roční změny 

teploty na povrchu Země prostupují do hloubky maximálně v řádech metrů, vytvořené teplotní 

povrchové stahy mají vliv na napětí a deformaci do značné hloubky a mohou proto skutečně hrát roli 

při vzniku zemětřesení. Účinek těchto procesů je nevýrazný, ale nelze jej odstranit ani přítomností 

vrstev sypkého materiálu na povrchu masívů formujících většinu povrchu zemské kůry, jak je 

diskutováno v [4].  

V případě rovnic (4.33) se jedná o analytické řešení Bergerova modelu, které nebylo nikdy použito 

k výpočtům. Proto také již nebyly odvozeny rovnice pro napětí a posunutí. Jak bylo uvedeno v kap. 

4.1, pro řešení geomechanického modelu bylo rozhodnuto o použití metody konečných prvků. 

Jednalo se tedy výhradně o úvahy v počátečních etapách práce na geomechanickém modelu zemské 

kůry, které na základě fyzikálních principů ukazovaly na skutečnost, že cyklické změny povrchových 

teplot mohou mít větší než zanedbatelný vliv na chování zemské kůry i ve velkých hloubkách. 

Bergerův model byl významným impulsem k tomu, aby práce na tvorbě modelu pokračovala. 
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Ná zavěr je vhodné poznamenat, že vztahy pro napětí lze pomocí Hookeova zákona odvodit z rovnic 

(4.33) popisujících poměrnou deformaci. 

Rovnice pro cyklické změny teploty při zemském povrchu 

Z odvození Bergerova modelu lze ještě získat vztah pro teplotní pole, který je v disertační práci hodně 

používán. Dosazením aproximace (4.32) do vztahu (4.23), tj. navrženého tvaru řešení rovnice vedení 

tepla (4.9), lze získat  

 T = T0e
−(1+i)√ω 2𝑎⁄  y

ei(ωt+𝑘x)  .      (4.34) 

Za předpokladu, že teplota je řešena do hloubky v jednom bodě, tedy x = 0. Pak záměnou proměnné 

y za h lze získat 

T = T0e
−h√ω 2𝑎⁄

e
i(ωt −h√ω 2𝑎⁄ )

  .      (4.35) 

Dále se výraz (4.35) upravit dle Eulerových vztahů. Tedy pro reálnou složku je možno psát 

T = T0e
−h√ω 2𝑎⁄

cos (ωt − h√ω 2𝑎⁄ )  .     (4.36) 

Člen −h√ω 2𝑎⁄   v argumentu kosinové funkce vyjadřuje zpoždění, s jakým se teplota periodicky 

mění v hloubce h ve srovnání s povrchem. 

Jedná se o teoretický vztah popisující chování teplotního pole. Oprávněnost vztahu byla ověřena 

měřeními (viz [7], [8], [9], [25], [26], [27], [28], [30], [66]).  

4.4 Návrh numerického modelu – první přiblížení 
Na počátku práce na geomechanickém modelu zemské kůry byl autorem disertační práce vytvořen 

„numerický model prvního přiblížení“. Jednalo se spíše o první přiblížení, kde se měly výpočtem 

ověřovat základní předpoklady celého pohledu na problematiku seismických jevů v zemské kůře. 

Zároveň byl výpočet zjednodušen na lineární diferenciální rovnici. Model byl navržen pro 

Euroasijskou kontinentální desku. Do výpočtu vstupovaly relativní křivky průběhů teplot na zemském 

povrchu v závislosti na severní šířce s krokem 10° za období jednoho roku. Křivky relativních teplot 

vycházely z průměrných teplot ve vybraných bodech Euroasijského kontinentu. Příklady vypočtených 

průběhů teplot zemského povrchu jsou zobrazeny na obr. 4.3. 

Obr. 4.3 – Průběh relativní teploty zemského povrchu v Praze v lednu a červenci. 

Teplotní profil kontinentální desky vzhledem ke vztahům odvozených v [119] (kap. 3.5) byl 

modelován v průběhu jednoho roku pro každou výše definovanou zeměpisnou šířku s jednodenním 
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krokem. Tentýž teplotní profil byl vypočten s krokem 30 minut s periodou jednoho dne pro každý 

měsíc v roce. Následně byla provedena superpozice obou teplotních profilů s třicetiminutovým 

krokem v průběhu celého roku. 

Pak relativní deformace εxx, εyy, εzz ve vzdálené zóně mohou být vypočteny jako integrál (resp. jsou 

přímo úměrné integrálu) teplotního (hloubkového) profilu násobeného koeficientem lineární teplotní 

roztažnosti α. Protože útlum termální vlny s hloubkou je vysoký (díky malé teplotní vodivosti 

hornin), za vzdálenou zónu můžeme uvažovat již body ve vzdálenostech kilometr od roztahujícího se 

bloku. Tak je možno vypočíst ekvivalentní poměrnou deformaci každého bloku a její relativní vývoj v 

čase. Výsledná hodnota závisí především na geometrii a geografické pozici kontinentů. 

Vzhledem k tomu, že na počátku vytváření geomechanického modelu zemské kůry se provedl 

výpočet prvního přiblížení k ekvivalentní poměrné deformaci kontinentální desky Euroasie, pak 

vypočtené hodnoty nejsou v žádném případě absolutní, ale pouze ukazují, jak se ekvivalentní 

poměrná deformace celé kontinentální desky v závislosti na denním osvitu promítá na jeho okrajích. 

Pro výpočet byla vytvořena ekvidistantní síť bodů a pro každý bod sítě byla stanovena denní a roční 

teplotní křivka.  

Ukazuje se, že ekvivalentní poměrná deformace uvnitř masívu se během dne mění v závislosti na 

slunečním osvitu. Pro další postup bylo však potřebné určit chování na okrajích kontinentu.  

Postup výpočtu v bodě – denní perioda 

Cyklické změny teploty při zemském povrchu lze pro homogenní izotropní prostředí charakterizovat 

rovnicí (4.36). Charakter chování ekvivalentní poměrné deformace masivu je plně závislý na změnách 

teplotního pole ve vrstvách blízko povrchu. Je to dáno rychlostí prostupu teplot směrem do hloubky. 

Pro výpočet ekvivalentní (normované) poměrné deformace v bodě přibližně platí 

ε ≈  ∫ α . ∆T(t,h) . dh
H

0
  ,       (4.37) 

kde  

 ∆T(t,h)  rozdíl teploty v čase t a hloubce h od střední teploty v hloubce h; 

 H /m/ je hloubka, do které pronikne teplo během pěti periodpři a = 13·10-7 m2s-1; 

 α  /K−1/  teplotní součinitel délkové roztažnosti. 
Pro určení poměru největší a nejmenší ekvivalentní poměrné deformace a jeho směru na okraji 

kontinentu bude postačovat, když se funkce α. ∆T(t,h) uvnitř integrálu (4.37) upraví následovně. Vztah 

nahradíme vztahem: 

∆T(t,h) = 
T(t,0)−Ts

Ts
 . e−h.√ω 2.𝑎⁄   ,      (4.38) 

 Ts střední teplota na povrchu  K ; 

 T(t,0) relativní teplotní křivka na povrchu ( h = 0 )  K viz (5.34). 

Dosazením vztahu (4.36) do (4.38) lze získat vztah 

∆T(t,h) = = e
−h.√ω 2.𝑎⁄  . cos (ωt − h√

ω

2·𝑎
) ,     (4.39) 

kterým se nahradí výraz α. ∆T(t,h) v integrálu (4.37). Pak platí 

ε ≈  ∫  e−h.√ω 2.𝑎⁄  . cos (ωt − h√
ω

2·𝑎
) . dh

H

0
 .     (4.40) 
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Primitivní funkce určitého integrálu z (4.40) je 

𝐹(x) =  
e−h.√ω 2.𝑎⁄

2√ω 2.𝑎⁄
 (sin(h.√ω 2. 𝑎⁄ − ωt) − cos(h. √ω 2. 𝑎⁄ − ωt))  + C . (4.41) 

Vzhledem k rychlému útlumu teplot do hloubky byl výpočet proveden pouze do hloubky pěti denních 

period, tj. je dle (4.36) musí platit  H.√ω 2. 𝑎⁄ = 5 . (2π). Pak odhad hloubky pro pět dnů je 

H = 
5 .(2π)

√ω 2.𝑎⁄
= 

5 .(2π)

√
2π 86400⁄

2.13.10−7 

= 5,94023  m  .     (4.42) 

Prostřednictvím numerického modelu bylo vypočteno maximum a minimum ekvivalentní poměrné 

deformace v průběhu denních cyklů. Následně byl vyčíslen průběh chování této veličiny během celé 

roční periody na hranicích kontinentu. Byly zvoleny dva body na okraji – Japonsko (140.625E, 50N) a 

Itálie (16.47E, 40N). Vypočtená hlavní složka ekvivalentní poměrné deformace mění svůj směr v čase 

v obou případech. „Numerický model prvního přiblížení“ poskytl řešitelům výsledky, které jsou 

v souladu s měřeními prováděnými v Itálii a i v Japonsku (viz [119] kap. 3.6). 

4.5 Využití pravděpodobnostních metod v mechanice 
V podkapitole se nachází stručný úvod do problematiky využití metod matematické statistiky pro 

stanovení spolehlivosti konstrukcí. Zdrojem pro tento přehled byly učebnice teorie pravděpodobnosti 

a matematické statistiky. Vstup do problematiky pravděpodobnostních výpočtů v mechanice je 

převzat z [33]. Dále lze nalézt rozpracování metody Simulation-Based Reliability Assessment (SBRA) 

v pracích [64] a [65]. 

Uvedená teorie je pak použita v kapitole 6 pojednávající o použití metody SBRA pro vytvoření prvotní 

metodiky pro simulaci nelineárních vztahů pro stavy nelinearity uvnitř zemské kůry. 

Stručný přehled použitých pojmů matematické statistiky 

Existuje několik definic pravděpodobnosti. Například lze uvést statistickou definici pravděpodobnosti. 

Pravděpodobnost Pf sledovaného jevu f je možno definovat jako limitu relativních četností při 

rostoucím počtu pokusů: 

Pf = lim
𝑁𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚→∞

(
Nf

Ncelkem
) ,       (4.43) 

kde  

 Nf  četnost výsledků (pokusů), kdy nastal jev f;  

 Ncelkem četnost všech výsledků. 

V důsledku uvedené definice (4.43) je zřejmé, že při rostoucím počtu pozorování (experimentů, 

simulací) v obecném případě platí: 

Pf ≈ 
Nf

Ncelkem
 ,         (4.44) 

přičemž je zřejmé, že s rostoucím počtem pozorování klesá chyba stanovení Pf. To je významná 

skutečnost, která je plně využita při řešení úloh metodami MC a SBRA. Z uvedeného je zřejmé, že v 

obecném případu platí: 0 ≤ Pf  ≤  1. 

Jedním z nejdůležitějších pojmů teorie pravděpodobnosti a statistiky je pojem náhodná veličina x. 

Náhodná veličina je omezená intervalem (MIN ≤ x ≤ MAX), kde minimum nebo maximum může 

obecně růst nade všechny meze. Definují se náhodné veličiny nespojité (diskrétní) a náhodné veličiny 
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spojité. Rozdělení náhodné veličiny se definuje jako pravděpodobnost jevu, který lze touto veličinou 

popsat, např. jevů x = xa nebo xa ≤ x ≤ xb. 

K ucelenému popisu všech typů náhodných veličin lze použít distribuční funkce. Distribuční funkce 

𝐹(xb) náhodné veličiny x je funkce, která udává pro každé xb pravděpodobnost nerovnosti x < xb. 

Tedy pro hodnoty distribuční funkce platí:  0 ≤ 𝐹(xb) ≤ 1. 

Dále se pro spojité náhodné veličiny zavádí pojem hustota pravděpodobnosti (nebo jen hustota) 

f(x) ≥ 0, jejíž integrací dostaneme pravděpodobnost, že náhodná veličina padne do intervalu 

< 𝑥a; xb > : 

P(xa ≤ x ≤ xb) =  ∫ f(x)dx
xb
xa

 .       (4.45) 

Pak z definice distribuční funkce F(xb) a hustoty (4.45) pro spojitou náhodnou veličinu platí: 

𝐹(xb) =  ∫ f(x)dx
xb
∞

 .        (4.46) 

Příklad distribuční funkce je uveden na obr. 4.4. Jedná se o výstup ze SW Anthill pro zobrazení 

rozložení vypočtených hodnot napětí (podle von Misese) ve zvoleném bodu sítě v modelu zemské 

kůry.  

 

Obr. 4.4 – Příklad distribuční funkce stanovené simulací v SW Anthill. 

V tomto případě hodnoty vypočtené v modelu zemské kůry lze považovat za hodnoty diskrétní 

náhodné veličiny. 



34 

 

Obr. 4.5 – Příklad ohraničeného histogramu stanoveného simulací v SW Anthill. 

V pravděpodobnostních výpočtech v této práci se pro chování veličin používají histogramy. Z výsledků 

měření většinou vyplývá, že tyto náhodné veličiny se často výrazně liší od známých teoreticky 

stanovených neomezených rozdělení pravděpodobnosti (téměř vždy nabývají konečných hodnot - 

diskrétní rozdělení). Z tohoto důvodu jsou často zavedeny tzv. ohraničené histogramy, které zpravidla 

lépe aproximují reálné náhodné veličiny. Histogram nebo také histogram četností je tedy 

zjednodušenou a přibližnou grafickou reprezentací hustoty pravděpodobnosti f(x). Histogram je 

sloupcový graf tvořený nepřekrývajícími se obdélníky různé výšky, jejichž celková plocha je rovna 

jedné. Příklad histogramu je uveden na obr. 4.5. Opět se jedná o výstup z SW Anthill odpovídající 

proměnné zobrazené na obr. 4.4, tj. napětí podle von Misese. 

Pro popis hlavních vlastností náhodných veličin bylo zavedeno mnoho číselných charakteristik. V 

následujícím textu jsou uvedeny jen ty nejdůležitější. 

Aritmetický průměr x̅ („mean value“) je nejčastěji používaný statistický pojem střední hodnoty. Pro 

aritmetický průměr je charakteristické, že jedna hodnota, která se velice výrazně odlišuje od 

ostatních, může velmi ovlivnit hodnotu aritmetického průměru tak, že vyjadřuje zcela iluzorní údaje. 

Aritmetický průměr je pro Ncelkem dat s hodnotami 𝑥𝑖 definován vztahem: 

x̅ =  
1

Ncelkem
 ∑ xi

Ncelkem
i=1  .        (4.47) 

Medián diskrétní náhodné veličiny je hodnota, pro kterou platí, že nejméně 50 % hodnot je menších 

nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu. Medián není příliš ovlivněný 

extrémními hodnotami na rozdíl od aritmetického průměru. Medián je také odhad střední hodnoty, 

který minimalizuje absolutní chybu. Medián je číslo, které splňuje nerovnosti: 

P(x ≤ x̅) ≥ 0,5 a zároveň P(x̅ ≤ x) ≥ 0,5 .     (4.48) 

Variabilitu rozdělení souboru náhodných hodnot kolem její střední hodnoty vyjadřuje rozptyl (taky 

střední kvadratická odchylka, variace nebo také disperze). Z rozptylu se definuje směrodatná 

odchylka jako odmocnina z rozptylu. Pro skutečný výpočet odhadu směrodatné odchylky množiny 

naměřených nebo vypočtených hodnot se používá výběrová směrodatná odchylka s, kterou lze 

vypočítat dle vzorce 
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𝑠 =  √
1

N−1
∙  ∑ (xi − x)

2N
i=1  .       (4.49) 

Pro výběrovou směrodatnou odchylku platí pravidlo, že většina hodnot z množiny empiricky 

získaných hodnot se neodlišuje od průměru o více než směrodatnou odchylku a skoro všechny 

hodnoty jsou v pásmu do dvou směrodatných odchylek od průměru. 

Obvykle pro analýzu získaných dat bývá zapotřebí posoudit variabilitu hodnot fyzikální veličiny. 

Použije se k tomu variační koeficient, který porovnává směrodatnou odchylku s průměrem 

𝑣 =  
s

x
∙ 100  /%/  .        (4.50) 

Variační koeficient je použitelný i při porovnávání variability proměnných, které jsou v různých 

měrných jednotkách. 

Dále bude věnována pozornost simulacím vycházejících z metody Monte Carlo. Metoda Monte Carlo 

(MC) je obecný název pro metody, které využívají k výpočtům posloupností náhodných čísel. Pomocí 

metody MC lze získat přibližná řešení různých typů problémů, pokud lze jejich řešení vyjádřit jako 

číselnou charakteristiku nějaké náhodné veličiny. Tuto metodu lze použít pro řešení 

pravděpodobnostních i deterministických úloh. Metoda MC může být využita pro simulování 

stochastických (náhodných) problémů, protože tyto problémy jsou popsány pravděpodobnostním 

způsobem. Pro řešení deterministických problémů je třeba tyto problémy převést na řešení problémů 

stochastických a pak lze aplikovat metodu MC. Výpočet hodnoty určitého integrálu nebo řešení 

soustav rovnic patří mezi typické deterministické úlohy řešené metodou MC. Z tohoto pohledu lze 

metodu MC také považovat za numerickou metodu. 

Vlastní řešení metodou MC spočívá v mnohonásobném opakování pokusů (simulačních kroků, 

simulací). Odhady hledaných veličin jsou získávány statistickým zpracováním shromážděných dat. 

Možnost aplikace metody je založena na platnosti zákona velkých čísel a centrální limitní věty. Na 

jeho základě lze předpokládat, že empirické rozdělení realizací náhodné veličiny konverguje k 

teoretickému rozdělení této veličiny s rostoucím počtem vzorků. 

Na základě metody Monte Carlo byla navržena metoda SBRA (Simulation-Based Reliability 

Assessment). Průkopníkem metody SBRA je již zesnulý prof. Ing. Pavel MAREK, DrSc., který je také 

hlavním autorem základních publikací (viz [64], [65]). 

Vstupní obecně náhodné veličiny, mezi něž patří zatížení, mechanické a geometrické vlastnosti 

konstrukce atd., jsou pomocí výpočtového modelu transformovány na výstupní veličiny, vyjadřující 

složky účinků zatížení a referenční hodnoty, jež jsou zobecněním odolnosti. Vstupní náhodné veličiny 

jsou považovány za omezené (definované na omezeném intervalu) a aproximovány neparametrickým 

rozdělením (histogramem). Tento způsob popisu dostatečně přesně vyjadřuje skutečné vlastnosti 

reálných veličin. Empirické rozdělení výstupních veličin je získáno přímou simulací MC. V rámci 

jednoho simulačního kroku je pro náhodné vstupní veličiny vygenerován vektor jejich realizací, 

vyhodnocením modelu jsou vypočteny hodnoty výstupních veličin a tento vektor, tvořící jednu z 

možných interakcí mezi odolností (referenčními hodnotami) R* a účinky zatížení S*, je zaznamenán. 

Po provedení velkého počtu kroků (tj. simulací Ncelkem) reprezentují zaznamenané vektory obecně 

mnohorozměrné empirické rozdělení výstupních veličin. Spolehlivostní funkce 𝐹𝑆 je definována jako 

funkce výstupních náhodných veličin, která rozděluje prostor hodnot (R*, S*) na bezpečnou oblast (tj. 

𝐹𝑆 ≥ 0 ) a nebezpečnou oblast (tj. 𝐹𝑆 < 0 ), viz obr. 4.6. Toto dvourozměrné zobrazení bodů dvou 

veličin je v metodě SBRA označováno termínem „mraveniště“, jež je tvořeno jednotlivými body – 

„mravenci“. 
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Obr. 4.6 – Příklad mraveniště s určením bezpečné oblasti – SW Anthill. 

Vyhodnocením spolehlivostní funkce pro každý zaznamenaný vektor výstupních veličin lze zjistit 

případy, ve kterých interakce mezi odolností a účinky zatížení patří do oblasti poruchy. Tyto případy 

představují selhání konstrukce. Četnost případů selhání určuje pravděpodobnost poruchy Pf, viz 

(4.44), která je základním ukazatelem spolehlivosti konstrukce. Pokud je počet simulací Ncelkem 

dostatečně veliký, pak s dostatečnou přesností dle rovnice (4.44) platí : 

Pf = 
Nf

Ncelkem
 ,         (4.51) 

kde Nf je počet nepříznivých stavů. 

Vypočtená pravděpodobnost poruchy Pf je následně porovnána s návrhovou pravděpodobností 

poruchy 𝑃𝐷𝑂𝑉 na základě kritéria spolehlivosti daného nejčastěji nerovností: 

Pf ≤ PDOV .         (4.52) 

Pravděpodobnost PDOV je daná normou nebo jiným způsobem (např. dohoda s investorem). 

Návrhové pravděpodobnosti poruchy jsou zpravidla zvoleny diferencovaně v závislosti na významu 

konstrukce a druhu mezního stavu. Česká národní norma pro navrhování ocelových konstrukcí jako 

jedna z prvních na světě zavedla možnost plně pravděpodobnostního posouzení spolehlivosti 

ocelových konstrukcí. 

V literatuře se ještě diskutuje chyba metody. Už z tohoto stručného přehledu k metodě SBRA lze 

usoudit, že chybu výpočtu lze omezit zvýšením počtu simulací. To odpovídá i závěrům v literatuře (viz 

[64], [65]). 

Praktický výpočet je v kapitole 6. 
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5 Rovinný model vlivu atmosféry na zemskou kůru 
Celá kapitola je zaměřena na obecné teoretické vztahy pro řešení úloh kruhového nosníku na 

pružném podkladu. Veškeré vztahy a odvození jsou převzaty výhradně z publikací školitele autora, tj. 

[34], [37] a [38].  

Odvození vztahů jsou přiměřeně redukována. Slouží pouze k přehlednému zobrazení vztahů, na které 

je pak uveden odkaz v dalších kapitolách popisujících výpočty a závěry. 

V kapitole je uveden stručný přehled základních pojmů z meteorologie a dále zde jsou naznačena 

odvození vztahů pro analytické řešení kruhových nosníků na pružném podkladu zatížených jedinou 

silou. Nakonec jsou ukázány vztahy pro řešení kruhového nosníku na pružném podkladu zatíženého 

konstantním spojitým zatížením po celém obvodu. 

Dalším krokem ve zkoumání chování zemské kůry bylo ověření vlivu změn atmosférického tlaku na 

chování napěťově-deformačního pole uvnitř zemské kůry (viz cíle práce kap. 3). V tomto případě do 

výpočtů nevstupuje povrchová teplota, ale hodnoty atmosférického tlaku. Výstupem jsou pak 

hodnoty napětí HMH (podle von Misese), průhybů atp.. 

Kapitola je členěna do podkapitol. V úvodní podkapitole je navržen „model od atmosférických jevů“ a 

jeho zdůvodnění. Návrh modelu vychází z úvahy, že zemská kůra je nahrazena kruhovým nosníkem 

na pružném podkladu, který je na svém vnějším okraji zatěžován silou vyvolanou změnami 

atmosférického tlaku.  

V další části se nachází stručný úvod do oblasti meteorologie zabývající se tlakovými výšemi a nížemi.  

Následující podkapitola je věnována odvození analytického řešení diferenciálních rovnic obecného 

kruhového oblouku na pružném podkladu. Znovu je třeba zdůraznit, že celá teorie nosníků na 

pružném podkladu je převzata z publikací školitele autora disertační práce (viz [34], [37] a [38]).  

A na závěr jsou ukázány vztahy pro řešení 2D úlohy, kdy úzký pás zemské kůry bude představovat 

cylindrický válec (tlustostěnná nádoba) na pružném podkladu zatížený po celém obvodu konstantním 

zatížením (viz [90]). 

5.1 Úvodní poznámky k návrhu modelu zemské kůry jako kruhového nosníku 
V souvislosti se zpracováním seismických záznamů, se také sledují i úrovně a časoprostorové šíření 

mikroseismů v zemské kůře (viz kap. 2.4), včetně hydrosféry. Byla prokázána vzájemná vazba mezi 

mikroseismy a změnami atmosférického tlaku (viz [45], [46], [47], [53], [113], [114]). Z tohoto důvodu 

je žádoucí zkoumat napěťově-deformační stavy vyvolané atmosférickými jevy v zemské kůře. 

V této kapitole je popsána metoda modelování vlivu atmosférických jevů na mechaniku zemské kůry. 

Navrhovaný model řeší makro objem zemské kůry, který dobře charakterizuje zemskou kůru jako 

celek. Lokální „nehomogenity“ tj. zlomy, anizotropie, subdukce, abdukce atd., lze z pohledu makro 

objemu planety Země zanedbat. Toto zanedbání je přijatelné, pokud se detailněji nezkoumají 

„nehomogenity“ uvnitř zemské kůry. Na základě teorie mechaniky je zemská kůra nahrazena 

tenkostěnným kruhovým pásem (nosníkem) uloženým na pružném podkladu. Na tento pás jsou pak 

aplikovány analytické vztahy pro výpočet rovinného kruhového nosníku na pružném podkladu a 

tlustostěnné nádoby (rovinná napjatost). Viz [34], [37], [38] a [90]. Pružný podklad jednoduše 

nahrazuje přímou interakci litosférických desek zemské kůry a astenosféry. Astenosféra jako plastická 

a viskózní vrstva se nachází pod litosférou ve svrchním plášti přibližně ve hloubce 80 až 220 km. 

Hmota astenosféry je v polotekutém stavu díky rostoucímu tlaku a teplotě. Jedná se o plastickou 

vrstvu, po níž se pohybují litosférické desky. 



38 

Výše popsaný postup zohledňuje změny atmosférického tlaku, ale na zemskou kůru působí atmosféra 

i sama o sobě. Proto je zde dále doplněn výpočet o změny vyvolané konstantním spojitým zatížením 

povrchu od rovnoměrného rozložení atmosféry. Při praktickém výpočtu byly využity vztahy pro 

rovinnou napjatost „tlustostěnné nádoby“ známé ze základních kurzů předmětu pružnost a pevnost 

(viz [90]). 

Atmosférické jevy zvyšují nebo snižují tlak na zemský povrch a tím vyvolávají reakci povrchu Země a 

zemské kůry. Totéž si lze představit na kruhovém nosníku (tj. na širokém a tenkém výseku části 

zemské kůry o středním poloměru R = 6358 km), který je zatížen bodovou silou v tlaku (tlaková 

výše) nebo v tahu (tlaková níže). Povrch zemské kůry je také zatížen konstantním spojitým zatížením 

(liniová síla) od předpětí způsobeného atmosférickým tlakem, jehož střední hodnota je p0 =

101325 Pa, tzv. normální atmosférický tlak. Pro tento stav se využijí vztahy aplikované na 

tlustostěnnou nádobu. Vlivem lineární kombinace těchto zatížení se kruhový nosník deformuje a 

vtlačuje do podloží a tím se indukují kombinovaná napětí od ohybu a tlaku/tahu.  

Dalších částech kapitoly se nacházejí teoretické vztahy pro výpočet radiálního posunutí zemské kůry, 

vztahy pro výpočet normálových sil, posouvajících sil, ohybových momentů a napětí. Výsledkem jsou 

funkce průběhu jednotlivých veličin po celém obvodu nosníku (poledníku planety Země). Odvozené 

vztahy jsou v kapitole, kde se nacházejí výpočty a závěry, použity pro pravděpodobnostní stanovení 

průhybů, vnitřních statických účinků a napětí (stochastický přístup s uvažováním variability vstupních 

a výstupních hodnot, přímá metoda Monte Carlo, SW Anthill). 

 

5.2 Základní pojmy z oblasti meteorologie 
Jednou ze základních charakteristik atmosféry je atmosférický tlak, který vytváří kolem Země tlakové 

pole. Střední hodnota atmosférického tlaku je p0  = 101325 Pa (viz [98]). 

Mezi základní objekty v meteorologii patří tlakové útvary – níže a výše. Na mapách je popisuje 

průběh izobar a to, zda je tlak vůči okolí nižší nebo vyšší. 

 

Obr. 5.1 – Tlaková výše a tlaková níže. 

Na obr. 5.1 je ukázána tlaková níže čili cyklóna a tlaková výše čili anticyklóna. Izobary tlakových 

útvarů tvoří na meteorologických mapách uzavřené křivky. V tlakovém poli představují prohlubeň 

tlaku (níže) nebo vrcholek (výše) (viz [98]). Na obr. 5.1 je zároveň znázorněno proudění vzduchu 

uvnitř a kolem tlakového útvaru. Základní popis proudění je znázorněn na obr. 5.2. V případě tlakové 
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níže teplý vzduch nad povrchem proudí směrem ke středu a odsud proudí směrem nahoru, kde 

dochází k postupnému ochlazování. V případě tlakové výše dochází k vyrovnávání tlakového pole nad 

povrchem. Vzduch proudí směrem od středu tlakové výše směrem ven. Shora dovnitř proudí vzduch, 

který je vyšší vrstvách atmosféry studený. Při proudění směrem dolů se vzduch otepluje. 

 

Obr. 5.2 – Cirkulace vzduchu. 

Na obr. 5.3 je zobrazena předpovědní synoptická mapa Evropy, kde jsou zobrazeny izobary. Izobary 

znázorňují atmosférický tlak (hPa) a jsou odstupňovány po 5 hPa. Nad východní Evropou je tlaková 

níže. Aby bylo možno si udělat představu o velikosti oblasti, nad kterou se rozprostírá, je zvolena 

izobara o hodnotě 990 hPa. Z mapy lze stanovit jižní a severní bod její hlavní osy: 

 

Obr. 5.3 – Předpovědní mapa ČHMI ze dne 15.3.2013. 

• Jižní bod - Braila, Rumunsko, tlak 990 hPa; 

• Severní bod - Novodugino, Rusko (200 km na západ od Moskvy), tlak 990 hPa; 

• Délka osy je odhadnuta na 1200 km (obr. 5.4). 

Z uvedeného lze konstatovat, že tlakové útvary se mohou rozprostírat nad přibližně kruhovými 

oblastmi o průměru řádově ve stovkách až tisících kilometrech. V uvedeném příkladu se nejedná 

o nějakou extrémní tlakovou níži. Zvolená izobara ukazuje oblast, kde je tlak o více než 20 hPa nižší 

než je střední hodnota atmosférického tlaku p0. Stručný úvod do meteorologie je zakončen příklady 

extrémních atmosférických jevů zachycených během dlouhodobých pozorování a měření na celém 

světě (viz [67]): 

 Absolutní maximum na Zemi: 1083.8 hPa (31. 12. 1968, Sibiř); 

 Absolutní minimum na Zemi:  870 hPa (oko tajfunu Tip v Tichém oceánu, 12. 10. 1979). 

Tyto hodnoty byly použity pro stanovení limitů histogramů ve výpočtech (kap. 7). 
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Obr. 5.4 – Rozsah typické tlakové níže. 

Pro ilustraci je vhodné uvést ještě následující příklad. V předchozím jsou uvedeny maximální a 

minimální naměřené hodnoty atmosférického tlaku. Obvykle rozdíly v tlakovém poli a v dané oblasti 

bývají podstatně menší. Vstup do meteorologie je zde uveden především proto, aby bylo v dalším 

jasné, proč ve výpočtech byly zvoleny hodnoty příslušných veličin. Následuje výpočet, jak se změní 

zatížení zemského povrchu, když dojde ke změně atmosférického tlaku např. o 30 hPa = 3 kPa. Za 

podmínky, že se jedná o zvýšení atmosférického tlaku, to znamená, že oproti předchozímu stavu se 

tíhová síla vzduchu působící na každý metr čtvereční zvolené oblasti zvýšila o 3 kPa =
3 kN

m2 . Pro 

normální tíhové zrychlení g0 = 9.80665 m. s
−2, lze stanovit, že takovou sílu způsobí těleso 

o hmotnosti přibližně 305.91 kg. To znamená, že změna atmosférického tlaku o 30 hPa nad oblastí 

o poloměru 100 km odpovídá tomu, kdyby na plochu o velikosti 31 416 km2 byl navezen materiál 

o hmotnosti  9.611 × 1012 kg (obr. 5.5). Z tohoto jednoduchého příkladu lze usoudit, že 

atmosférické jevy mohou mít významný vliv na chování zemské kůry. 
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Obr. 5.5 – Schéma zatížení zemské kůry při změně atmosférického tlaku. 

V případě modelování vlivu atmosférických jevů je základní myšlenka postavena na následujících 

předpokladech. Modelování bude vycházet z rovinného řezu Země. Řez je zvolen tak, aby osa otáčení 

Země byla obsažena v rovině řezu. Řez bude protínat na povrchu poledník. Podél jeho obvodu bude 

široký a tenký výsek zemské kůry v modelu nahrazen kruhovým tenkým nosníkem. Na obr. 5.6 je 

zobrazen návrh modelu s kruhovým nosníkem (kruhový nosník je ve zvětšeném měřítku). 

 

Obr. 5.6 – Schéma navrženého nosníkového modelu. 

Z průzkumu rozložení cyklón a anticyklón se zjistilo přibližné rozložení kombinace šesti tlakových 

útvarů po obvodu poledníku (obr. 5.7). 

 

Obr. 5.7 – Příklad dvou z mnoha možných kombinací tlakových níží (N) a výší (V). 



42 

Takto navržený model slouží k tomu, aby se ověřilo, že i přes zjednodušení, získané výsledky korelují 

s deformováním povrchu a geofyzikálními měřeními mikroseismických jevů v zemské kůře. 

Zobecněné výsledky je možno použít i pro složitější modely zemské kůry. 

 

5.3 Kruhový nosník na pružném podkladu 
 

Kruhový nosník na pružném podkladu jako model interakce zemské kůry a astenosféry 

V této části je stručně uvedeno odvození vztahů použitých při modelování vlivu atmosférických jevů 

na chování zemské kůry (dle odvození z publikace školitele autora této disertační práce [34], [37] a 

[38]). Základním předpokladem je, že všechna zatížení a také střednice kruhového nosníku splňují 

podmínky rovinného ohybu (tedy leží v rovině XY), viz obr 5.8. Vlastní odvození není nové, ale 

aplikace této úlohy v geomechanice je originální. 

 

Obr. 5.8 – Schéma obecného případu zatížení kruhového oblouku uloženého na pružném podkladu 

(převzato z [34], [37] a [38]). 

Na obr. 5.8 je znázorněn obecný kruhový oblouk (tj. rovinný křivý nosník s konstantním poloměrem 

křivosti střednice R /m/ a středem S) mající výšku průřezu h /m/. Tento nosník je po celém obvodu 

uložen na pružném podkladu (jednoduché nahrazení interakce zemské kůry s astenosférou). Vlivem 

obecného zatížení bodovou silou F /N/, momentem (silovou dvojicí) M /N·m/ a spojitým zatížením 

(liniovou silou, intenzitou síly) q = f(x,y) /N·m-1/ (viz obr. 5.8), se nosník deformuje a vtlačuje do 

podloží. Dochází tedy k průhybu nosníku a zároveň také ke stlačování podloží. 

Z praktických důvodů je výhodné zavést polární souřadný systém se souřadnicemi konstantního 

poloměru R a úhlu ϕ /rad/, viz obr. 5.8. 

Pružný tzv. Winklerův model podloží předpokládá, že spojitá reakce podloží qR /N·m-1/ je přímo 

úměrná průhybu v radiálním směru uR /m/. Kladná hodnota průhybu uR je zvolena jako kladný 

přírůstek poloměru R, viz obr. 5.8. Platí známý vztah: 

qR = k uR .         (5.1) 

Konstantu úměrnosti k /N·m-2/ nazývanou také koeficient stlačitelnosti podloží nebo koeficient 

ložnosti, lze definovat výrazem: 

k = K b ,         (5.2) 

kde K /N·m-3/ je modul stlačitelnosti podloží a b /m/ je šířka nosníku, která je v interakci s podložím, 

viz obr. 5.9. 
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Obr. 5.9 – Kruhový oblouk uložený na pružném podkladu. 

Diferenciální rovnice obecného kruhového oblouku na pružném podkladu podle modifikace uvedené 

ve [34], [37] a [38]  

Nosník uložený na pružném podkladu lze efektivně řešit analyticky, například pomocí diferenciální 

rovnice průhybové čáry, která se sestaví z podmínek rovnováhy sil a momentů působících na element 

nosníku. 

Na obr. 5.10 je znázorněn úsek nosníku o elementární délce: 

ds = R dφ ,         (5.3) 

kde dφ /rad/ je elementární úhel. Tento úsek je v radiálním směru namáhaný elementární silou qds, 
která vyvolá elementární reakční sílu podloží qRds a také vnitřními silovými a momentovými účinky 
normálových sil 𝐍 /N/, posouvajících sil 𝐓 /N/ a ohybových momentů 𝐌𝟎 /N·m/. Elementární 

přírůstky vnitřních účinků jsou značeny jako d𝐍, d𝐓 a d𝐌𝟎. Obr. 5.10 také znázorňuje kladné směry 
všech výše zmíněných veličin. 

 

Obr. 5.10 – Silová a momentová rovnováha na elementárním úseku kruhového oblouku délky 𝑑𝑠. 

Podmínka rovnováhy sil v tečném směru pro úsek nosníku na pružném podkladu o infinitezimální 

délce ds, viz obr. 5.10, má dle [34], [37] a [38] a přijatých zjednodušení tvar: 

d𝐍 =  −𝐓 dφ .         (5.4) 

Pro rovnováhu sil v radiálním směru dle [34], [37] a [38] platí: 

d𝐓

ds
=

1

R
 
d𝐓

dφ
= qR −  q +

𝐍

R
 .       (5.5) 

Pro momentovou podmínku rovnováhy dle obr. 5.10: 
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d𝐌𝟎

ds
=

1

R
 
d𝐌𝟎

dφ
= −

d𝐍

dφ
= 𝐓 .       (5.6) 

Rovnice (5.5) a (5.6) jsou Schwedlerovy (Schwedlerovy – Žuravského) věty pro kruhové oblouky. 

Derivací rovnice (5.6) dle ds a dosazením vztahů (5.1) a (5.5) se dostane: 

d2𝐌𝟎

ds2
=

1

R2
 
d2𝐌𝟎

dφ2
= −

d2𝐍

R dφ2
=

d𝐓

ds
=  k uR −  q +

𝐍

R
 .    (5.7) 

Další derivací dle ds 

d3𝐌𝟎

ds3
=

d2𝐓

ds2
=  k 

duR

ds
− 

dq

ds
+

1

R

d𝐍

ds
 .      (5.8) 

Ze vztahů (5.3) a (5.4) a (5.6) vyplývá: 

d𝐍

ds
= 

1

R
 
d𝐍

dφ
= −

𝐓

R
= 

−1

R2
 
d𝐌𝟎

dφ
= −

1

R

d𝐌𝟎

ds
 .     (5.9) 

Dosazením výrazu (5.9) do (5.8) se získá: 

d3𝐌𝟎

ds3
+ 

1

R2
d𝐌𝟎

ds
−  k 

duR

ds
= − 

dq

ds
 .      (5.10) 

Pro malé deformace platí diferenciální rovnice průhybové křivky kruhového oblouku ve tvaru: 

𝐌𝟎 = −E JZT (
d2uR

ds2
+
uR

R2
 ) =  − 

E JZT

R2
(
d2uR

dφ2
+ uR) ,    (5.11) 

kde E /Pa/ je modul pružnosti v tahu nebo tlaku, JZT /m4/ je hlavní kvadratický moment setrvačnosti 

průřezu nosníku počítaný k ose z, která prochází těžištěm příčného průřezu a je kolmá na rovinu XY, 

viz obr. 5.8. Rovnice (5.11) uvažuje pouze vliv ohybového momentu, a normálových a neuvažuje 

přídavný vliv posouvajících sil, oteplení aj. možných účinků na průhyb. Ve většině případů technické 

praxe je toto zjednodušení přijatelné. 

Za předpokladu, že ohybová tuhost (tj. součin E JZT) je konstantní, pak třetí derivace 𝐌𝟎 ze vztahu 

(5.11) je: 

d𝐌𝟎

ds
= −E JZT (

d3uR

ds3
+

1

R2
duR

ds
 ) ,   d3𝐌𝟎

ds3
= −E JZT (

d5uR

ds5
+

1

R2
d3uR

ds3
 ) . 

Dosazením těchto rovnic do vztahu (5.10), se získá nehomogenní lineární diferenciální rovnice pátého 

řádu s konstantními koeficienty: 

d5uR

ds5
+ 

2

R2
d3uR

ds3
+ (

1

R4
+ 

k

E JZT
)
duR

ds
= 

1

E JZT
 
dq

ds
  .     (5.12) 

Z rovnice (5.3) je: ds = R dφ, ds3 = R3 dφ3 a ds5 = R5 dφ5. Dosazením do (5.12) a následnou 

úpravou se dostane: 

d5uR

dφ5
+  2

d3uR

dφ3
+ (1 + 

k R4

E JZT
)
duR

dφ
= 

R4

E JZT
 
dq

dφ
  , 

z čehož přehledněji: 

d5uR

dφ5
+  2

d3uR

dφ3
+ Ω2

duR

dφ
= 

R4

E JZT
 
dq

dφ
 ,      (5.13) 

kde parametr pro parametr   /1/ platí: 

Ω = √1 + 
k R4

E JZT
 .        (5.14) 
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Obecné řešení rovnice (5.13) se získá například součtem obecného řešení homogenní diferenciální 

rovnice a partikulárního integrálu diferenciální rovnice. 

Diferenciální rovnice (5.13) je lineární. V důsledku této skutečnosti je možno aplikovat zákon 

superpozice, blíže viz učebnice pružnosti a pevnosti, např. [36], [62], [90]. Superpozice více sil je pak 

použita ve výpočtech v dalším textu. 

Řešení homogenní lineární diferenciální rovnice příslušné k rovnici (5.13), tj. situace kdy na nosník 

nepůsobí spojité zatížení, lze hledat obvyklým postupem tj. metodou variací konstant. Veškeré 

základní aplikační vztahy pro řešení kruhových oblouků uložených na pružném podkladu lze nalézt v 

[37] v tab. 33.2. 

Kruhový oblouk uložený po celém obvodu na pružném podkladu zatížený radiální silou 

Křivý nosník (celý kruhový oblouk) obdélníkového průřezu je po celém obvodu uložen na pružném 

podkladu, viz obr. 5.11. Nosník je v bodě φ =  π rad zatížený radiální silou F. 

 

Obr. 5.11 – Kruhový nosník uložený po celém obvodu na pružném podkladu je zatížený osamělou 

bodovou silou F v radiálním směru. 

Řešený nosník je symetrický a proto stačí řešit jen jednu polovinu celé soustavy, tj. např. interval 

půlkruhu φ ∈< 0 ; π >, a zavést okrajové podmínky symetrie, viz obr. 5.12. Odvození následných 

vztahů je detailně uvedeno ve [34], [37] a [38]. Pro jednotlivé okrajové podmínky jsou uvedeny až 

výsledné vztahy, kde 

 B̅0 až B̅4 integrační konstanty řešení rovnice (5.13); 

  ω̅R, ω̅I  označení vztahů dle tab. 5.1. 

 
Obr. 5.12 – Symetrické okrajové podmínky pro kruhový nosník uložený na pružném podkladu. Nosník 

je zatížený radiální silou F. 
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1. okrajová podmínka symetrie pro nulové natočení v bodu φ = 0 rad, tj. 
duR(φ=0)

ds
= 0. Dosazením 

podmínky do řešení rovnice (5.13) lze získat (viz [34], [37] a [38]): 

ω̅RB̅2  + ω̅IB̅3 = 0 .        (5.15) 

2. okrajová podmínka symetrie pro nulovou posouvající sílu v bodu φ = 0 rad, tj. 𝑻(φ = 0) = 0. Pro 

danou podmínku platí (viz [34], [37] a [38]) 

 B̅2  =  B̅3 = 0 .         (5.16) 

což je charakteristické pro osově symetrické úlohy definované v souřadném systému, uložené a 

nezatížené v počátku souřadného systému jako na obr. 5.12. 

3. okrajová podmínka symetrie pro nulové natočení v bodu φ = π rad, tj. 
duR(φ=π)

ds
= 0. Pro danou 

podmínku lze získat následující lineární rovnici (viz [34], [37] a [38]): 

[(ω̅R B̅1 + ω̅IB̅4) sinh(ω̅R𝜋)] cos(ω̅I 𝜋) + [(ω̅R B̅4 − ω̅IB̅1) cosh(ω̅R 𝜋)] sin(ω̅I 𝜋) = 0   . (5.17) 

4. okrajová podmínka symetrie posouvající síly 𝑻(φ = π) = −𝐅 2⁄ . Pro danou podmínku lze získat 

následující lineární rovnici (viz [34], [37] a [38]): 

[(ω̅R B̅1 + ω̅IB̅4) cosh(ω̅R𝜋)] sin(ωI̅̅ ̅ 𝜋) + [(ω̅IB̅1 − ω̅R B̅4) sinh(ω̅R 𝜋)] cos(ω̅I 𝜋) = −
𝐅 ω̅Rω̅I

k R
  .

            (5.18) 

Řešením soustavy lineárních rovnic (5.17) a (5.18) lze stanovit konstanty 1

__

B  a 4

__

B : 

B̅1 = 
− 𝐅 ω̅Rω̅I [ω̅R cosh(ω̅R𝜋) sin(ω̅I 𝜋)+ ω̅I  sinh(ω̅R 𝜋) cos(ω̅I 𝜋)]

kRΩ[sinh2(ω̅R𝜋)+ sin
2(ω̅I 𝜋)]

 ,

B̅4 = 
𝐅 ω̅Rω̅I  [ ω̅R sinh( ω̅R𝜋) cos(ω̅I 𝜋)−ω̅I cosh( ω̅R𝜋) sin(ω̅I 𝜋)]

kRΩ[sinh2(ω̅R𝜋)+ sin
2(ω̅I 𝜋)]

   .}
 

 

    (5.19) 

5. okrajová podmínka splňuje, že mezi bodem střednice φ = 0 rad a φ = π rad nebude relativní 

rotace, tj. θ(φ = π) − θ0 = 0. Z této okrajové podmínky s přihlédnutím k (5.16) lze získat poslední 

integrační konstantu (viz [34], [37] a [38]): 

 B̅0 =
𝐅 R3

2π E JZT Ω
2 .        (5.20) 

Výsledné vztahy pro zatížení kruhového nosníku na pružném podkladu zatíženém jedinou radiální 

silou jsou přehledně uvedeny v tabulce 5.1. 
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Tab. 5.1 – Výsledné vztahy pro použitý model kruhového nosníku. 

VÝSLEDKY PRO PRAVOU POLOVINU, TJ.  ;0 . 

 

Ω =  √1 + 
k R4

E JZT
 ω̅R = √

Ω − 1

𝟐
 ω̅I =  √

Ω + 1

𝟐
 

B̅1 = 
− 𝐅 ω̅Rω̅I [ω̅R cosh(ω̅R𝜋) sin(ω̅I 𝜋) + ω̅I  sinh(ω̅R 𝜋) cos(ω̅I 𝜋)]

kRΩ[sinh2(ω̅R𝜋) + sin
2(ω̅I 𝜋)]

 

B̅4 = 
𝐅 ω̅Rω̅I  [ ω̅R sinh( ω̅R𝜋) cos(ω̅I 𝜋) − ω̅I cosh( ω̅R𝜋) sin(ω̅I 𝜋)]

kRΩ[sinh2(ω̅R𝜋) + sin
2(ω̅I 𝜋)]

 

 B̅0 =
𝐅 R3

2π E JZT Ω
2 uR = B̅0 + B̅1 cosh(ω̅Rφ)cos(ω̅I φ) + B̅4 sinh(ω̅R φ) sin(ω̅I φ) 

duR
ds

=  
1

R
 [(ω̅R B̅1 + ω̅IB̅4) sinh(ω̅Rφ) cos(ω̅I φ)  + (ω̅R B̅4 − ω̅IB̅1) cosh(ω̅R φ) sin(ω̅I φ) ] 

 𝐌𝟎 = 
E JZT

R2
 {2ω̅Rω̅I[B̅1 sinh(ω̅Rφ) sin(ω̅I φ)] − B̅4 cosh(ω̅Rφ) cos(ω̅I φ) − B̅0} 

 𝐓 =
k R

2 ω̅R ω̅I
 {(ω̅R B̅1 + ω̅IB̅4) cosh(ω̅R φ) sin(ω̅I φ) + (ω̅IB̅1 − ω̅R B̅4 ) sinh(ω̅Rφ)cos(ω̅I φ) }  

 𝐍 =
k R

2 ω̅R ω̅I
 {B̅4 cosh(ω̅R φ) cos(ω̅I φ) − B̅1 sinh(ω̅Rφ) sin(ωI̅̅ ̅ φ) } −  kRB̅0  

        u = uR  sinφ v = uR  cosφ 

 

5.4 Kruhový oblouk zatížený konstantním spojitým zatížením po celém obvodu 
Za předpokladu, že atmosféra je nad zemským povrchem rozprostřena rovnoměrně, je zemský 

povrch zatížen konstantním spojitým zatížením. Na tento stav není možné použít vztahy odvozené 

v předchozí části (tab. 5.1). Pro výpočet je použit model, kdy úzký pás zemské kůry bude 

představovat cylindrický válec (nosník) na pružném podkladu. Na obr. 5.13 je zobrazen návrh modelu 

rovinné úlohy. Jednotlivé proměnné na obr. 5.13 představují následující veličiny:  

 h = 40 km   výška nosníku, která odpovídá mohutnosti zemské kůry; 

 R1 = ( 6 378 − h ) = 6338 km  vnitřní poloměr zemské kůry; 

 R2 = 6 378 km  vnější poloměr zemské kůry (střední hodnota poloměru Země); 

 b = 60 km   je tloušťka nosníku.  

Úloha je řešena pro poloměr cylindrického válce r ∈< R1; R2 >, Proměnná p1 představuje vnitřní 

tlak v plášti v hloubce h = 40 km pod povrchem. Proměnná p2 je tlak na povrchu neboli střední 

hodnota atmosférického tlaku ( p2 = patm = 101325 Pa). Uvnitř nosníku je tlak p1, pro který lze dle 

[10] odhadnout, že v hloubce 40 km je p1 = 1003.42 MPa ≈ 10232 atm. Nicméně hodnota p1 je 

výsledkem všech zatížení planety Země a dominantní efekt na tento tlak má gravitace, kterou 
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v modelu neuvažujeme. V modelu jsou zkoumány jen přídavné účinky změn atmosférického tlaku na 

zemskou kůru. 

 

Obr. 5.13 – Definice úlohy – geometrie a zatížení kruhového disku. 

Při analytickém řešení rovinné úlohy cylindrického válce se vychází ze základních diferenciálních 

vztahů rovnováhy platných na infinitezimální části cylindrického nosníku; rozbor úlohy viz obr. 5.14. 

Jednotlivé proměnné na obr. 5.14 představují následující veličiny: 

 r ∈< R1; R2 >  vzdálenost od středu disku v polárním souřadném systému,  

 dφ   středový úhel odpovídající elementu; 

 σr, σt   radiální a tečné napětí uvnitř zkoumaného elementu. 

Detailní řešení úlohy lze nalézt v [90]. Řešením rovinné úlohy se vypočte radiální σr a tečné σt napětí 

uvnitř kruhového nosníku (pláště válce). 

 

Obr. 5.14 – Schéma napjatosti v elementu, kde 𝑟 ∈< 𝑅1; 𝑅2 > a 𝜑 ∈< 0; 2𝜋 >. 

Pro obecné řešení rovinné úlohy platí následující vztahy 

  𝜎𝑟 = A− 
B
r2⁄

σt = 𝐴 + 
𝐵
𝑟2⁄

 } ,        (5.21) 

 

kde r ∈< R1; R2 >, A a B jsou integrační konstanty. Pro okrajové podmínky platí 

σr(r=R2) = σr2 = A− 
B
R2
2⁄ =  − p2 ,      (5.22) 

kde σr2 označuje radiální napětí na povrchu zemské kůry (vnější poloměr R2). 
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Z důvodu vysokého tlaku a vysoké teploty se hmota v hloubce h = 40 km, tj. pro r = R1 = 6338 km, 

již nachází spíše v tekutém stavu. Do vztahů je zavedena konstanta κ/1/, která charakterizuje 

prostředí blízké tekutému stavu. Nechť σt1 označuje tečné napětí na vnitřním okraji zemské kůry 

(poloměr R1), což je možno formálně zapsat σt(r=R1) = σt1; obdobně nechť σr1 označuje radiální 

napětí na vnitřním okraji zemské kůry (poloměr R1), což lze také zapsat σr(r=R1) = σr1. Tedy pro 

napjatost masívu na vnitřním okraji zemské kůry, která je blízká hydrostatickému tlaku, pak lze 

odborným odhadem stanovit následující okrajovou podmínku 

σr(r=R1) = σr1 =  κ σt1  ;  κ = 0,9  ,      (5.23) 

kde konstanta κ souvisí s mírou odlišnosti od hydrostatického tlaku. Pak lze stanovit hodnotu 

integračních konstant A a B 

A =
−𝑝2𝑅2

2(𝜅+1)

(𝜅+1)𝑅2
2+(𝜅−1)𝑅1

2   ,

B =
𝑅1
2𝑅2

2𝑝2(𝜅−1)

(𝜅+1)𝑅2
2+(𝜅−1)𝑅1

2   .

             

}
 
 

 
 

         (5.24) 

Radiální posunutí ur,atm /m/ pro rovnoměrné zatížení zemské kůry atmosférou je určeno vztahem 

pro kruhový nosník  

ur,atm = − patm/K ,        (5.25) 

kde patm /Pa/ je normální atmosférický tlak a K /Nm-3/ je modul stlačitelnosti podloží (astenosféry). 

Radiální posunutí je po celém obvodu konstantní. 

Praktický výpočet je v kapitole 7. 
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6 Aplikace metody SBRA pro stanovení mezních hodnot 
V této kapitole je ukázána autorova první možnost využití pravděpodobnostních výpočtů v oblasti 

modelování chování zemské kůry. Na teoreticky vypočtených datech byla vytvořena prvotní metodika 

pro simulaci nelineárních vztahů pro stavy nespojitosti. Tedy pro stanovení mezních hodnot, kdy 

dochází k nevratnému posunutí litosférických desek (např. creep) dle metodiky [33]. Model navržený 

v této kapitole je v práci označován jako „model mezních hodnot“. 

V kapitole 4.4 byl popsán jeden z prvních výpočtů provedeného dle návrhu „numerického modelu 

prvního přiblížení“. Model na teoreticky definovaných postupech ukázal chování tenzoru deformace 

pro Euroasijskou kontinentální desku za období jednoho roku. Nad Euroasijskou kontinentální deskou 

byla vytvořena povrchová síť bodů. Body sítě byly umístěny na rovnoběžky, jejichž zeměpisná severní 

šířka byla násobkem 10 (tedy se jednalo o rovnoběžky na 10°, 20°, 30°, …). Každá rovnoběžka byla 

rozdělena na 200 ekvidistantních úseků, které se počítaly vždy od nultého poledníku. Každý bod byl 

tedy definován souřadnicemi – zeměpisnou šířkou a zeměpisnou délkou. Pak na základě porovnání 

s globusem byly do sítě zahrnuty pouze ty body, které se nacházely na povrchu Euroasijské 

kontinentální desky. 

Následovalo modelování teoretické povrchové teploty (viz obr. 4.3) pro každý konkrétní bod 

vytvořené sítě za období jednoho roku. Dle vztahu (4.40) se numerickou integrací stanovila relativní 

hodnota ekvivalentní (normované) poměrné deformace εN v každém bodě povrchové sítě v průběhu 

jednoho roku. 

Pro zvolené dva body na okraji kontinentální desky (Itálie, Japonsko) se v každém časovém kroku 

stanovila výsledná relativní hodnota jako součet přídavných hodnot od všech bodů sítě v daném 

časovém kroku. Přídavná hodnota závisela na vzdálenosti zvoleného bodu na okraji a bodu sítě. 

Jednalo se o velmi teoretický výpočet, jehož výsledkem byl odhad poměru mezi maximální a 

minimální hodnotou v průběhu ročního cyklu. Dále bylo možno odhadnout chování směru posunů. 

K mnoha teoretickým předpokladům patřil i předpoklad, že v důsledku změny povrchových teplot 

dochází na povrchu pouze k elastickým deformacím v intervalu platnosti Hookeova zákona. 

Podrobnosti o výsledcích a závěrech vyplývajících z numerického modelu jsou uvedeny v kap. 4.4 a 

především v [119] v kap. 3.6. Jednalo se o jeden z prvních výpočtů, kdy byla ověřována hypotéza, že 

nelze zanedbat vliv cyklického ohřívání a ochlazování povrchu Země vyvolaného osvitem Slunce na 

tektoniku kontinentálních desek. 

Návrh „modelu mezních hodnot“ 

Dále bylo zapotřebí stanovit a ověřit metodiku, jak v dalších výpočtech stanovit mezní hodnoty, kdy 

dochází k nevratným posunutím uvnitř zemské kůry. Kromě variability povrchové teploty chování 

masívu závisí především na materiálových vlastnostech zemské kůry. Materiálové vlastnosti masívu 

vstupují do teoretických vztahů aplikované mechaniky prostřednictvím materiálových konstant. 

V případě zemské kůry je velmi obtížné vytvořit model, který by v každém konkrétním bodě měl 

k dispozici přesné hodnoty materiálových konstant. Proto byl zvolen postup, kdy se hodnota 

materiálové veličiny stanoví prostřednictvím nějaké pravděpodobnostní metody. Ve vztahu (4.40) se 

vyskytuje jediná materiálová veličina: 

 𝑎  koeficient teplotní vodivosti /m2s-1/. 

Ve výpočtech (kap. 4.4) byla použita hodnota odpovídající pro žulu 𝑎 =  13. 10−7 m2s−1. Tedy 

výpočet relativní hodnoty ekvivalentní (normované) poměrné deformace byl upraven tak, že do 

výpočtu vstoupila náhodná proměnná simulující koeficient teplotní vodivosti. 
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Na obrázku 6.1 je zobrazen histogram rozložení hodnot diskrétní náhodné veličiny 𝑎 vytvořený 

v prostředí SW Anthill po 100 000 simulacích. V dalších výpočtech reprezentuje koeficient teplotní 

vodivosti. Diskrétní rozložení na vstupu do SW Anthill je definováno následovně: 

 [Parameters]  Min=7; Max=22; 

 Bins=9; 

 [Bins]  1;  7;  10;  11;  9;  5;  3;  2;  1 . 

 

 

Obr. 6.1 – Součinitel teplotní vodivosti 𝑎 (po výpočtu). 

Vztah (4.40) popisuje výpočet ekvivalentní (normované) poměrné deformace εN. Dále bylo zapotřebí 

stanovit počáteční podmínku – dobu v rámci denní periody. Teplotní pole při zemském povrchu se 

mění díky změně povrchové teploty. Dá se předpokládat, že v případě konstantní povrchové teploty, 

nebude docházet ke změně napětí a také vypočtená hodnota εN se bude blížit nule. Byla provedena 

simulace chování této proměnné v rámci denní periody.  

K tomu byla zavedena další náhodná veličina t s rovnoměrným rozložením zahrnujícím denní cyklus, 

tj. na intervalu t ∈< 0 ; 86 400 > /𝑠/, viz obr. 6.2. 
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Obr. 6.2 – Simulace počáteční podmínky – doba denní periody /𝑠/. 

Pro simulaci byla pro integrál ve vztahu (4.40) vypočtena primitivní funkce (4.41). Tedy pro výpočet 

ekvivalentní (normované) poměrné deformace lze psát 

εvyp = 𝐹(H) −  𝐹(0)  ,       (6.1) 

kde F(x) je primitivní funkce dle (4.41) a H je hloubka pro prostup tepla během pěti denních period 

definována vztahem (4.42). Tedy hodnota parametru H je závislá na hodnotě koeficientu teplotní 

vodivosti 𝑎. Na obrázku 6.3 je uveden histogram rozložení hodnot parametru H definovaného v SW 

Anthill dle vztahu (4.42). 

 

Obr. 6.3 – Hodnoty 𝐻 - hloubka teplotního pole. 

Na obr. 6.4 jsou zobrazeny vztahy pro výpočet funkce spolehlivosti v aplikaci SW Anthill a na obr. 6.5 

jsou zobrazeny všechny proměnné a konstanty vstupující do výpočtu. 
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Obr. 6.4 – popis výpočtu v SW Anthill. 

 

 

Obr. 6.5 – Vstupní proměnné a konstanty. 

Pro zobrazení průběhu deformace (veličina εvyp) na obr. 6.6 byla simulace doplněna o proměnnou 

„epsvyp0“, která odpovídá vztahu (6.1) (viz obr. 6.4). 

Na základě definice vstupních proměnných a rovnic byl v SW Anthill vypočten průběh veličiny εvyp 

během denního cyklu – viz obr. 6.6. Graf ukazuje, že deformace εN masívu se periodicky během dne 

mění. Vzhledem k platnosti Hookeova zákona lze usoudit, že podobně se bude chovat i napětí. 

Samozřejmě se jedná o hodnoty relativní, kdy graf ukazuje dynamiku, maximum a minimum 

v průběhu dne.  
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Obr. 6.6 – Průběh 𝜀𝑣𝑦𝑝 během denní periody. 

Oba lokální extrémy ukazují situaci, kdy může dojít uvnitř masívu ke creepu. V dlouhodobém pohledu 

tyto jevy vyvolávají nárůst napětí do hodnot, kdy může dojít k většímu seismickému jevu. 

Oproti výpočtu prvního přiblížení metoda alespoň částečně reflektuje skutečnost, že masív v každém 

bodě má jiné charakteristiky, které ovlivňují chování kontinentální desky. Jeden lokální extrém 

ukazuje na maximální nárůst napětí, tedy kdy napětí v daném bodě tlačí na okolí. Naopak opačný 

extrém ukazuje na okamžik, kdy masív v daném okamžiku relaxuje, tedy naopak „táhne“ okolí k sobě. 

Pro přesnější výpočet bude zapotřebí ještě zohlednit dynamiku narůstání napětí resp. proces relaxace 

a další jevy a vlastnosti. Např. nelinearity masívu, hysterezi, tzv. západkový mechanismus atd. To ale 

bude předmětem další práce (viz kap. 9.3).  

Rozložení četností εvyp na obr. 6.6 odpovídá zvolené rovnici pro výpočet teplotního pole 

v přípovrchových vrstvách masívu. Pro výpočet byl použit model ideální periodické funkce. Naproti 

tomu v případě návrhu „numerického modelu prvního přiblížení“ (viz kap. 4.4) byla použita vypočtená 

teplotní křivka, kdy teplotní minimum bylo stanoveno okamžikem východu slunce a maximum bylo 

stanoveno přibližně hodinu po poledni. Tedy ohřívání povrchu je podstatně rychlejší než chladnutí. 

Ve výpočtu bylo použito numerické metody integrace a hodnoty teploty na povrchu byly 

konstruovány z vypočtených hodnot. Pokud by na povrchu byla konstantní teplota, pak by se integrál 

(4.37) blížil k nule. 

Dále byl výpočet upraven a založena nová proměnná epsvyp = |𝜀𝑣𝑦𝑝| (viz obr. 6.7), neboť pro 

stanovení limitní meze je zapotřebí stanovit absolutní hodnotu velikosti deformace. 
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Obr. 6.7 – Rozložení četností proměnné epsvyp. 

Na obr. 6.8 je zobrazeno rozložení hodnot proměnné  εdov - kritických hodnot pro vypočtené εvyp . 

 

Obr. 6.8 – Rozložení kritických hodnot 𝜀𝑑𝑜𝑣 . 

Na základě výpočtů „numerického modelu prvního přiblížení“ a na základě simulace byla stanovena 

hodnota εdov. Hodnota byla stanovena čistě pomocí statistických metod. Výsledek nastavení je 

patrný z obr. 6.5 – proměnné epsdov0 je přiřazena střední hodnota kritické meze = 0.168. Rozložení 

bylo vybráno z nabídky v prostředí aplikace Anthill – „n1-10“. Jedná se o normální rozdělení, kde Min 

= 0.9 a Max = 1.1. Tím bylo možno stanovit funkci spolehlivosti 𝐹𝑆 : 

𝐹𝑆 = εdov − εvyp .        (6.2) 

Hodnoty proměnné 𝐹𝑆 (funkce spolehlivosti) jsou zobrazeny na obr. 6.9. 
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Obr. 6.9 – Funkce spolehlivosti 𝐹𝑆. 

Metodika využití simulace geofyzikálních veličin pro modelování reálných procesů je prověřována na 

teoretických hodnotách „numerického modelu prvního přiblížení“. Proto byl pro simulaci zvolen 

relativně malý počet kroků simulace, tj. 100 000. V běžné praxi se používá milión kroků. Samozřejmě 

při využití metody SBRA bude nutno stanovit minimální počet kroků především s ohledem na 

stanovení chyby simulace (viz [33]).  

Na základě vyjádření funkce spolehlivosti 𝐹𝑆 a její definice v aplikaci a na základě stanovení kvantilu 

rovného nule aplikace vypočetla pravděpodobnost s jakou funkce spolehlivosti 𝐹𝑆 nabývá záporných 

hodnot. Viz obr. 6.9 a vztah (6.3). 

𝐹𝑆  <  0 .         (6.3) 

Po dosazení do vztahu (6.2), pak platí: 

εvyp > εdov .         (6.4) 

Při splnění vztahu (6.4) vypočtená hodnota přesahuje kritickou mez a v daném místě nastane 

nevratný jev, např. mikroposun jedné litosférické desky vůči druhé. Dle obr. 6.9 lze odečíst hodnotu 

pravděpodobnosti takového jevu (pravděpodobnost mikroposunu Pf), která je vyčíslena Pf =

0.00324, tj. 0.324%. 

Na obr. 6.10 je zobrazen 2D graf rozložení dovolených hodnot a kritických hodnot, pro které platí 

vztah (6.4) – na obrázku jsou odděleny zelenou čarou. 
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Obr. 6.10 – Rozložení dovolených hodnot a kritických hodnot 𝜀𝑣𝑦𝑝 . 

Ukazuje se, že uvedenou metodu lze použít i pro modelování, kdy charakteristiky masívu se nebudou 

zadávat prostřednictvím střední hodnoty ale pomocí metody MC. Metodu bude vhodné 

naprogramovat a zabudovat přímo do geomechanického modelu zemské kůry. 

Shrnutí výsledků 

Na datech „numerického modelu prvního přiblížení“, tj. na teoreticky vypočtených datech, byla 

vytvořena prvotní metodika pro simulaci nelineárních vztahů pro stavy nespojitosti. Tedy pro 

stanovení mezních hodnot, kdy dochází k nevratnému posunutí litosférických desek (např. creep). Na 

základě vyjádření funkce spolehlivosti a její definice v aplikaci a na základě nulové hodnoty kvantilu 

SW Anthill vypočetl pravděpodobnost, s jakou funkce spolehlivosti nabývá záporných hodnot 

(kritických hodnot). Viz obr. 6.9 a vztah (6.4). Hodnota pravděpodobnosti takového jevu 

(pravděpodobnost mikroposunu) byla vyčíslena na 0.00324, tj. 0.324% (viz obr. 6.9). Na obr. 6.10 je 

zobrazeno rozložení dovolených hodnot a kritických hodnot. 

Výsledky byly publikovány např. v [111], [112] (viz příloha č. 2). 
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7 Zatížení zemské kůry od změn tlaku v atmosféře 
Atmosférické jevy v přírodě jsou charakteristické svou vysokou mírou nahodilosti (tj. např. 

dlouhodobé předpovědi počasí, teploty, tlaku atd. nelze deterministicky stanovit, avšak je to možné s 

určitou mírou pravděpodobnosti). Vzhledem k této skutečnosti je nejlepší cestou řešení použít 

stochastické (pravděpodobnostní) modely. Tj. vstupy a výstupy jsou dány histogramy, které 

respektují statistické/stochastické vlastnosti proměnných (viz [35], [42], [64], [112]). Alternativní 

klasické deterministické metody výpočtu (tj. všechny vstupy a výstupy jsou přesně definovanými 

čísly), patří mezi jednoduché metody, které však vůbec nerespektují přirozenou náhodnost přírody. 

Proto deterministické metody nejsou pro řešení zadané problematiky vždy vhodné. Uvedený 

problém je tedy úlohou stochastické geomechaniky a aplikace pravděpodobnostního přístupu je v 

této oblasti novou a originální cestou, která je v souladu s top trendy současného vědeckého 

výzkumu (viz [35], [42], [65]). 

V kapitole se nachází celkem dva hlavní výpočty. Výpočet v první části zpracovává výsledky 

analytického řešení diferenciálních rovnic kruhového nosníku na pružném podkladu (tj. změny 

napětí, průhybů uvnitř zemské kůry způsobené variací atmosférického tlaku). Do řešení je zahrnuta i 

úloha pro rovnoměrné zatížení povrchu samotným atmosférickým tlakem. To je modelováno jako 

cylindrický tlustostěnný válec na pružném podkladu. Jedná se tedy o klasickou deterministickou 

metodu výpočtu. 

V druhé části kapitoly je popsán stochastický (pravděpodobnostní) model pro stanovení průhybů, 

vnitřních statických účinků a napětí. K tomu jsou v  kapitole 5 uvedeny všechny potřebné vztahy. 

V analytickém řešení rovinné úlohy napjatosti kruhového nosníku (kap. 5) se vyskytují funkce 

hyperbolický sinus a kosinus. Do výpočtu vstupují extrémně velké hodnoty jako poloměr planety 

Země, hlavní kvadratický moment plochy průřezu nosníku (řádově 1017 m4) atd. Tato skutečnost 

významně ovlivňovala přesnost výpočtů a bylo nutno neustále kontrolovat, zdali při numerických 

výpočtech nedochází příliš velkým chybám z důvodu zaokrouhlování či zobrazení čísla v počítači. 

Výpočty byly prováděny ve dvou SW prostředích - v SW MathCAD a SW Maple. Výsledky byly 

vzájemně porovnávány. Problematika velkých čísel (řádově až 10300) se nejvíce projevila při postupu 

řešení pomocí metody SBRA v SW AntHill. 

Jak je uvedeno v kap. 5, v následujících výpočtech úzký pás zemské kůry představoval cylindrický 

válec (nosník) na pružném podkladu. Na spodním (vnitřním) okraji pružný podklad reprezentoval 

interakci zemské kůry a astenosféry. Na horním (vnějším) okraji byla v modelu zemská kůra zatížena 

atmosférou. Úloha byla tedy rozdělena do několika kroků. Nejprve se určilo zatížení od střední 

hodnoty tlaku samotné atmosféry, tj. stanovil se radiální průhyb cylindrického válce způsobeného 

konstantním spojitým zatížením po celém obvodu. V dalším kroku se stanovily posuny v radiálním 

směru u kruhového nosníku pro zatížení jednotlivou silou v tlaku (tlaková výše) a tahu (tlaková níže). 

Následně na základě kvalifikovaného odhadu bylo zvoleno jedno z mnoha možných rozložení 

tlakových útvarů nad povrchem (viz obr. 5.7). Pak dle základních vět o superpozici se provedl výpočet 

všech jednotlivých veličin pro kombinaci tlakových výší a níží včetně spojitého zatížení povrchu 

zemské kůry od atmosféry samotné. 

7.1 Předpětí planety Země 
V kapitole 5.4 je odvození výpočtu pro kruhový oblouk zatížený konstantním zatížením po celém 

obvodu. Jedná se tedy o zatížení zemské kůry střední hodnotou tlaku od atmosféry rovnoměrně 

rozprostřenou po celém obvodu. Pro výpočet radiálního posunutí, tečného a radiálního napětí byly 

použity následující hodnoty (viz také obr. 5.13): 
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 h = 40 km  mohutnost zemské kůry (výška nosníku); 

 R2 = 6 378 km vnější poloměr zemské kůry (střední hodnota poloměru Země); 

 R1 = 6338 km  vnitřní poloměr zemské kůry - R1 = ( R2 − h ); 

 p1 = 1003.42 MPa vnitřní tlak nosníku (odhad tlaku v zemské kůře v hloubce 40 km); 

 p2 =  101325 Pa tlak na povrchu Země (patm střední hodnota atmosférického tlaku). 

Následně dle vztahů (5.21) a (5.24), tj. dle vztahů pro tlustostěnnou nádobu, byl vypočten průběh pro 

tečné a radiální napětí způsobeného zatížením povrchu Země rovnoměrně rozloženou atmosférou. 

Výsledek je zobrazen na obr. 7.1 a v tabulce 7.1 jsou uvedeny výsledky s větší přesností. 

 

 

Obr. 7.1 – Průběh napětí od střední hodnoty atmosférického tlaku dle modelu vycházejícího z úlohy 

kruhového disku (tlustostěnná nádoba na pružném podkladu). 

Tab. 7.1 – Hodnoty průhybu, radiálního a tečného napětí od střední hodnoty atmosférického tlaku dle 

modelu vycházejícího z úlohy kruhového disku (tlustostěnná nádoba na pružném podkladu). 

 

 

7.2 Výsledky pro osamocenou sílu – jediný atmosférický jev 
Model je navržen v prostředí SW Maple (viz příloha 7.1). Pro posouzení vlivu změny atmosférického 

tlaku na zemskou kůru byly vypočteny průběhy radiálního posunutí uR /m/, ohybového napětí 

𝐌𝟎 /Nm/ a normálové síly 𝐍 /N/ dle rovinné úlohy kruhového nosníku na pružném podkladu. Dále 

jsou uvedeny grafy v kartézských i polárních souřadnicích. Hodnoty veličin vstupujících do modelu 

jsou uvedeny v tabulce 7.2. 

Tab. 7.2 – Hodnoty veličin vstupujících do modelu. 

Veličina popis 

φ ∈< −𝜋; 𝜋 >  /𝑟𝑎𝑑/ proměnná φ v polárním souřadném systému 
h = 40 km hloubka nosníku (zemské kůry) 
b = 60 km šířka nosníku (pásu zemské kůry 

Radiální posunutí  ur,atm/m/  −1.68875 

Integrační konstanta A /Pa/ −106879.922026977 

Integrační konstanta B /Pa · m2/ −225968028764455 

Tečné napětí σt /MPa/ na poloměru R1 −0.1125052 
Tečné napětí σt /MPa/ na poloměru R2 −0.1124348 
Radiální napětí σr /MPa/ na poloměru R1 −0.1012547 
Radiální napětí σr /MPa/ na poloměru R2 −0.101325 
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Veličina popis 

R = ( 6 378 − h 2⁄  ) = 6358 km poloměr střednice nosníku (zemské kůry) 

patm = 101325  Pa normální atmosférický tlak 

K = 6. 104 N · m−3 modul stlačitelnosti podloží 

E = 5. 1010 Pa modul pružnosti v tahu nebo tlaku 

pvýš = 1083.8  hPa  
absolutní maximum atmosférického tlaku na Zemi 
(kap. 5.2) 

pníž = 870  hPa  
absolutní minimum atmosférického tlaku na Zemi 
(kap. 5.2) 

 

Na obrázcích č. 7.2 až 7.4 jsou postupně zobrazeny grafy průběhů jednotlivých proměnných 

vypočtené v prostředí SW Maple pro jednu tlakovou níži pníž = 870  hPa. Uvedené výsledky v sobě 

nezahrnují reakci zemské kůry na samotnou atmosféru. To je řešeno jako samostatná úloha 

v předchozí kapitole 7.1. 

Obr. 7.2 – Radiální posunutí zemské kůry vyvolané změnou tlaku osamělou tlakovou níží vůči střední 

hodnotě atmosférického tlaku, tj. ∆p = pníž -patm  (kartézské a polární zobrazení). 

Obr. 7.3 – Ohybový moment v zemské kůře vyvolaný změnou tlaku osamělou tlakovou níží vůči střední 

hodnotě atmosférického tlaku, tj. ∆p = pníž -patm . 
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Obr. 7.4 – Normálová síla v zemské kůře vyvolaná změnou tlaku osamělou tlakovou níží vůči střední 

hodnotě atmosférického tlaku, tj. ∆p = pníž -patm . 

Na obrázku 7.5 je zobrazen průběh radiálního posunutí zemské kůry vyvolaného jednou tlakovou výší 

pvýš = 1083.8 hPa v kartézském a polárním souřadném systému. 

 

Obr. 7.5 – Radiální posunutí zemské kůry vyvolané změnou tlaku osamělou tlakovou výší vůči střední 

hodnotě atmosférického tlaku, tj. ∆p = pvýš -patm (kartézské a polární zobrazení). 

U grafů jsou zobrazeny i maxima a minima vypočtených veličin. Hodnota tlakové výše i níže byla 

zvolena dle hodnot extrémů naměřených na Zemi (viz kap. 5.2). V případě zobrazení v polárních 

souřadnicích je změna vyvolaná změnou tlaku vůči střední hodnotě atmosférického tlaku vynásobena 

„koeficientem zvětšení“ a tak byl průběh dané veličiny na povrchu zemské kůry zvýrazněn. Hodnoty 

v grafech již jsou hodnoty z výpočtu. 

7.3 Superpozice kombinace více atmosférických jevů 
Výše uvedené výpočty jsou výpočty pro zatížení kruhového nosníku (modelu zemské kůry) jedinou 

silou ve směru od středu Země (tlaková níže) nebo ve směru ke středu Země (tlaková výše). Dle 

základních vět o superpozici lze provést výpočet všech jednotlivých veličin pro kombinaci tlakových 

výší a níží a pak vypočtené hodnoty pro stejný úhel φ (nezávislá proměnná v polárním systému) 

sečíst. Superpozice byla provedena dle obr. 7.6, kde je znázorněna superpozice šesti sil (viz tab. 7.3) 

působících po obvodu vyvolaných tlakovou výší či níží. Síly 𝐅𝟏,𝟑,𝟓 souvisí s tlakovou výší a síly 𝐅𝟐,𝟒,𝟔 

souvisí s tlakovou níží. 
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Obr. 7.6 – Superpozice zatížení obvodu kombinací radiálních sil vyvolaných atmosférickými jevy. 

V tabulce 7.3 jsou uvedeny hodnoty proměnných popisujících tlakové výše a tlakové níže, jak jsou 

v modelu nastaveny. Tlaková výše či níže vyvolá sílu odpovídající vztahu 

𝐅i = ∆p. b
2 /N/ ,        (7.1) 

kde ∆p je rozdíl normálního atmosférického tlaku patm od tlakové výše ∆p = pvýš − patm nebo níže 

∆p = pníž − patm, kde plochu na kterou působí tlaková výše nebo níže lze odhadnout jako b2 (viz 

tab. 7.2). 

 

Tab. 7.3 – Příklad rozmístění atmosférických jevů a příslušných sil v modelu. 

atmosférický 
jev 

úhel 𝛼 v polárních 
souřadnicích /rad/ 

hodnota atmosférického 
tlaku /hPa/ 

vyvolaná síla 𝐹𝑖 /N/ 

výše v místě 1 𝛼1 = 0  rad 𝑝1,𝑣ýš = 1083.8  hPa 𝐅𝟏 = 2.5398 × 10
13 N 

níže v místě 2 𝛼2 = 1/3𝜋  rad 𝑝2,𝑛íž = 870  hPa 𝐅𝟐 = −5.157 × 10
13 N 

výše v místě 3 𝛼3 = 2/3𝜋  rad 𝑝3,𝑣ýš = 1083.8  hPa 𝐅𝟑 = 2.5398 × 10
13 N 

níže v místě 4 𝛼4 = 𝜋  rad 𝑝4,𝑛íž = 870  hPa 𝐅𝟒 = −5.157 × 10
13 N 

výše v místě 5 𝛼5 = 4/3𝜋  rad 𝑝5,𝑣ýš = 1083.8  hPa 𝐅𝟓 = 2.5398 × 10
13 N 

níže v místě 6 𝛼6 = 5/3𝜋  rad 𝑝6,𝑛íž = 870  hPa 𝐅𝟔 = −5.157 × 10
13 N 

 

Řešení úlohy kruhového nosníku dle tab. 5.1 (kap. 5.3) pro všechny tři veličiny (radiální posunutí, 

ohybový moment a normálová síla) je navíc symetrické (výsledkem je sudá funkce). Toho je využito 

v dalších výpočtech. Na obr. č. 7.7 je zobrazen průběh radiálního posunutí jako kombinace jevů se 

zvýrazněním tlakové výše či níže prostřednictvím koeficientu zvětšeni (viz zdroj programu v příloze 

č. 5 - proměnná „koef[zv]“). 
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Obr. 7.7 – Superpozice 6 tlakových výší a níží – zobrazení v polárním souřadném systému dle tab. 7.3. 

Hodnoty veličin modelu (tab. 7.2) a rozložení atmosférických jevů atmosféry (tab. 7.3) jsou použity 

v následujícím deterministickém výpočtu. Jedná se tedy o první dílčí výsledky modelování vlivu změny 

atmosférického tlaku na sledované veličiny v zemské kůře. Nejedná se o hodnoty absolutní ale o 

přírůstek či úbytek hodnoty dané veličiny vyvolanou změnou atmosférického tlaku. 

7.4 Model: Reakce zemské kůry na změny atmosférického tlaku - výsledky 
Pro modelování zemské kůry je použito superpozice více stavů, které jsou řešením předchozích úloh 

rovinné napjatosti pro kruhový nosník na pružném podkladu (tlakové výše nebo níže) a pro 

cylindrickou tlustostěnnou nádobu. Pro modelování bylo vhodnější použít úlohu pro tlustostěnné 

nádoby, neboť poskytuje přesnější výsledky než úloha pro tenkostěnné nádoby (tzv. skořepiny). Navíc 

upřednostněná úloha je obecnější. 

Zemský povrch, jak bylo uvedeno v kapitole 7.1, je také zatížen od samotné atmosféry. Princip 

superpozice všech účinků vyvolaných atmosférou je přehledně znázorněn na obr. 7.8. Síly uvedené 

na obrázku (přídavné účinky od atmosférických jevů) jsou popsány v tab. 7.3, přičemž síly 𝐅𝟏,𝟑,𝟓 

souvisí s tlakovou výší a síly 𝐅𝟐,𝟒,𝟔 souvisí s tlakovou níží. Veličina p2 = patm = 101325 Pa je 

normální atmosférický tlak. 

 

Obr. 7.8 – Superpozice zatížení zemské kůry všech účinků vyvolaných atmosférou. 
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Výsledek výpočtu v polárních souřadnicích pro radiální posunutí je uveden na obr. 7.9. 

Obr. 7.9 – Průběh radiálního posunutí v polárních souřadnicích (kombinace atmosférických jevů dle 

tab. 7.3). 

Model je řešen v prostředí SW MAPLE (viz příloha 5). V kapitole 5 bylo ukázáno, že pro výpočet je 

zapotřebí použít dvě klasické úlohy pevnosti a pružnosti. Je to úloha kruhového nosníku na pružném 

podkladu a úloha tlustostěnné válcové nádoby. Výpočet je řešen pro osamocené atmosférické vlivy, 

které jsou složeny pomocí metody superpozice do závěrečného výsledku. 

Závěrečné výpočty probíhaly v několika krocích. Na intervalu φ ∈< −𝜋; 𝜋 > rad byl zvolen krok 

hkrok =
2π

6× 210
= 

2π

6144
 rad. Hodnoty veličin radiálního posunutí uR , ohybového momentu 𝐌𝟎 a 

normálové síly 𝐍 dle rovinné úlohy kruhového nosníku na pružném podkladu byly ze systému Maple 

přeneseny do tabulky SW Excel. Přesnost zobrazení byla nastavena na 15 platných cifer. Příklad 

výstupu v tabulkovém procesoru Excel je uveden v tab. 7.4. Jsou zde uvedeny hodnoty veličin 

v místech, kde jsou v modelu umístěny síly (viz obr. 7.8 a tab. 7.3). 

 

Tab. 7.4 – Výsledek hodnoty radiálního posunutí, ohybového momentu a normálové síly (superpozice). 

𝛗 /𝐫𝐚𝐝/ 𝐮𝐑 /𝐦/ 𝐌𝐎 /𝐍𝐦/ 𝐍  /𝐍/ 

3.1405706640 -1.743112847 -3.33891E+17 1.25487E+13 

-3.1415926540 -1.743622109 -4.12285E+17 1.25611E+13 

-3.1405700000 -1.743112847 -3.33843E+17 1.25487E+13 

…
 

…
 

…
 

…
 

-2.0954176120 -1.580022103 6.77881E+17 1.23896E+13 

-2.0943949580 -1.57898806 8.37111E+17 1.23645E+13 

-2.0933723040 -1.580022103 6.77839E+17 1.23896E+13 

…
 

…
 

…
 

…
 

-1.0482199160 -1.743112847 -3.33864E+17 1.25487E+13 

-1.0471972620 -1.743622109 -4.12261E+17 1.25611E+13 

-1.0461746080 -1.743112847 -3.33822E+17 1.25487E+13 

…
 

…
 

…
 

…
 

-0.0010223216 -1.580022103 6.77909E+17 1.23896E+13 

0.0000000000 -1.57898806 8.3708E+17 1.23646E+13 

0.0010229861 -1.580022103 6.77811E+17 1.23896E+13 

…
 

…
 

…
 

…
 

1.0461752720 -1.743112847 -3.3387E+17 1.25487E+13 

1.0471979260 -1.743622109 -4.12255E+17 1.2561E+13 

1.0482205800 -1.743112847 -3.33815E+17 1.25487E+13 
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𝛗 /𝐫𝐚𝐝/ 𝐮𝐑 /𝐦/ 𝐌𝐎 /𝐍𝐦/ 𝐍  /𝐍/ 

…
 

…
 

…
 

…
 

2.0933729680 -1.580022103 6.77937E+17 1.23896E+13 

2.0943956220 -1.57898806 8.37049E+17 1.23646E+13 

2.0954182760 -1.580022103 6.77783E+17 1.23896E+13 

 

V dalším kroku se stanovilo napětí od ohybového momentu na spodním a horním okraji nosníku 

(zemské kůry). V kapitole 5 byly obě pozice v polárním souřadném systému postupně označeny 

poloměry R1 = 6338 km a R2 = 6 378 km, kde R1 je poloměr spodního okraje zemské kůry a R2 je 

poloměr planety Země (poloměr horního okraje zemské kůry). Pro napětí od ohybového momentu 

σM0R1
, σM0R2

  /Pa/ na spodním a na horním okraji zemské kůry platí: 

σM0R1
= 𝐌𝟎/(

bh2

6
)  ,        (7.2) 

σM0R2
= −𝐌𝟎/(

bh2

6
)  ,        (7.3) 

A dále pro napětí od normálové síly 𝐍, jež je na průřezu nosníku (zemské kůry) konstantní, platí: 

σN =  𝐍/(bh) ,         (7.4) 

z čehož lze stanovit celkový přírůstek napětí na povrchu a na spodním okraji zemské kůry vyvolaný 

změnami atmosférického tlaku na poloměrech R1 a R2. Z teorie lineární pružnosti je známo, že 

v případě rovinných úloh lze napětí od ohybového momentu sčítat s napětím od tahu / tlaku. Proto 

lze uvést: 

σM0_N_R1
= σM0R1

+ σN  ,       (7.5) 

σM0_N_R2
= σM0R2

+ σN  ,       (7.6) 

V tabulce 7.5 jsou uvedeny hodnoty veličin vypočtené dle vztahů (7.2) až (7.6) v místech zatížení dle 

řešeného modelu. 

Tab. 7.5 – Hodnoty veličin napětí dle vztahů (7.2) až (7.6). 

𝝋 sig_Mo_R2 sig_Mo_R1 sig_N sig_Mo_N_R2 sig_Mo_N_R1 

/rad/ /MPa/ /MPa/ /MPa/ /MPa/ /MPa/ 

3.14057 0.020868 -0.020868 0.005229 0.026097 -0.015640 

-3.14159 0.025768 -0.025768 0.005234 0.031002 -0.020534 

-3.14057 0.020865 -0.020865 0.005229 0.026094 -0.015637 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

-2.09542 -0.042368 0.042368 0.005162 -0.037205 0.047530 

-2.09439 -0.052319 0.052319 0.005152 -0.047168 0.057471 

-2.09337 -0.042365 0.042365 0.005162 -0.037203 0.047527 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

-1.04822 0.020866 -0.020866 0.005229 0.026095 -0.015638 

-1.04720 0.025766 -0.025766 0.005234 0.031000 -0.020533 

-1.04617 0.020864 -0.020864 0.005229 0.026092 -0.015635 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

-0.00102 -0.042369 0.042369 0.005162 -0.037207 0.047532 

0.00000 -0.052318 0.052318 0.005152 -0.047166 0.057469 

0.00102 -0.042363 0.042363 0.005162 -0.037201 0.047526 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
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𝝋 sig_Mo_R2 sig_Mo_R1 sig_N sig_Mo_N_R2 sig_Mo_N_R1 

/rad/ /MPa/ /MPa/ /MPa/ /MPa/ /MPa/ 

1.04618 0.020867 -0.020867 0.005229 0.026096 -0.015638 

1.04720 0.025766 -0.025766 0.005234 0.031000 -0.020532 

1.04822 0.020863 -0.020863 0.005229 0.026092 -0.015635 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

2.09337 -0.042371 0.042371 0.005162 -0.037209 0.047533 

2.09440 -0.052316 0.052316 0.005152 -0.047164 0.057467 

2.09542 -0.042361 0.042361 0.005162 -0.037199 0.047524 

 

Pro zatížení zemské kůry od samotné atmosféry rovnoměrně rozložené nad povrchem byly použity 

hodnoty vypočtené v kap. 7.1 (viz tab. 7.1). Příspěvek radiálního a tečného napětí vyvolaný od 

konstantního atmosférického tlaku p2 = patm je konstantní po celém obvodu vnějšího okraje zemské 

kůry. Hodnoty pro vnitřní a vnější okraj zemské kůry jsou (viz tab. 7.1): 

 σr_R1 = −0.1012547 MPa ,   σt_R1 = −0.1125052 MPa , 

 σr_R2 = −0.101325 MPa ,   σt_R2 = −0.1124348 MPa . 

Na závěr se vypočetlo výsledné tečné napětí na vnitřním a vnějším povrchu dle vztahů: 

σvys_t_R1
= σM0_N_R1

+ σt_R1 ,       (7.7) 

σvys_t_R2
= σM0_N_R2

+ σt_R2 .       (7.8) 

Opět bylo využito skutečnosti, že normálová napětí, která působí ve stejném směru lze sčítat. 

Redukované napětí dle HMH, tzv. von Misesovo napětí, pro dvouosou napjatost na poloměrech R1 a 

R2: 

σHMH_R1 = √σr_R1
2 + σvys_t_R1

2 − σr_R1σvys_t_R1
   ,    (7.9) 

σHMH_R2 = √σr_R2
2 + σvys_t_R2

2 − σr_R2σvys_t_R2
   .    (7.10) 

Výsledky jsou přehledně zobrazeny v tabulce 7.6, výsledné radiální posunutí uR viz tab. 7.4. 

Tab. 7.6 – Výsledné HMH napětí na vnitřním a vnějším povrchu zemské kůry. 

     𝝋 sigvys_t_R1 sigvys_t_R2 sig_HMH R1 sig_HMH R2 

/rad/ /MPa/ /MPa/ /MPa/ /MPa/ 

3.14057 -0.128144735 -0.086338019 0.117039856 0.094724914 

-3.14159 -0.133039207 -0.081433272 0.120337431 0.092988747 

-3.14057 -0.128141722 -0.086341039 0.117037861 0.094726052 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

-2.09542 -0.064975274 -0.149640092 0.088855183 0.13227483 

-2.09439 -0.055033853 -0.159602383 0.087799758 0.139885542 

-2.09337 -0.064977934 -0.149637426 0.088855613 0.132272834 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

-1.04822 -0.128143033 -0.086339726 0.117038729 0.094725557 

-1.04720 -0.133037752 -0.081434731 0.120336434 0.09298923 

-1.04617 -0.128140408 -0.086342356 0.11703699 0.094726548 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

-0.00102 -0.064973541 -0.149641829 0.088854903 0.132276129 
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     𝝋 sigvys_t_R1 sigvys_t_R2 sig_HMH R1 sig_HMH R2 

/rad/ /MPa/ /MPa/ /MPa/ /MPa/ 

0.00000 -0.055035776 -0.159600456 0.087799855 0.139884041 

0.00102 -0.064979664 -0.149635693 0.088855892 0.132271537 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

1.04618 -0.128143421 -0.086339336 0.117038986 0.09472541 

1.04720 -0.13303732 -0.081435163 0.120336139 0.092989373 

1.04822 -0.128140019 -0.086342745 0.117036733 0.094726694 
…

 

…
 

…
 

…
 

…
 

2.09337 -0.064971816 -0.149643557 0.088854625 0.132277422 

2.09440 -0.055037694 -0.159598534 0.087799951 0.139882545 

2.09542 -0.064981392 -0.149633962 0.088856171 0.132270242 

 

Vypočtená napětí, která představují příspěvek od chování atmosféry, jsou v makroměřítku malá 

σHMH ∈ < 0,0878; 0,1399 >  MPa. 

Autor zvolil pro vyhodnocování nejpopulárnější hypotézu HMH. Nicméně mohly být použity také jiné 

hypotézy např. Guest, Mohr atd. 

 

7.5 Metoda SBRA použitá pro 2D model účinků zatížení zemské kůry od atmosféry 
Metoda SBRA patří mezi simulační metody vytvořené s cílem využít dostupných výkonných osobních 

počítačů ke kvalitativnímu zdokonalení posudku spolehlivosti konstrukcí a strojních částí. Vstupní 

obecně náhodné veličiny, mezi něž patří zatížení, mechanické a geometrické vlastnosti, jsou 

simulovány pomocí přímé metody Monte Carlo (viz [33], [65]). V této kapitole je ukázána možnost 

využití stochastických metod pro simulaci výpočtu průhybu, ohybového momentu, normálové síly a 

napětí modelu kruhového nosníku aplikovaného na zemskou kůru. Jedná se o další možnost využití 

teorie pevnosti a pružnosti na modelování procesů globální tektoniky zemské kůry. Aplikace 

pravděpodobnostních metod v této oblasti vědy a techniky je stále novinkou. 

V předchozím (kap. 7.2 tab. 7.2) byly pro model stanoveny následující hodnoty konstant: 

 h = 40 km    hloubka nosníku (zemské kůry); 

 b = 60 km    šířka nosníku (pásu zemské kůry; 

 R = (6 378 − h 2⁄  ) = 6358 km poloměr střednice nosníku (zemské kůry); 

 patm = 101325  Pa   střední atmosférický tlak; 

 K = 6. 104 N ∙ m−3    modul stlačitelnosti podloží; 

 E = 5. 1010 Pa    modul pružnosti v tahu nebo tlaku. 
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Obr. 7.10 – Rozložení sil na povrchu Země vyvolaných tlakovými útvary atmosféry 

(pravděpodobnostní model). 

Odvození modelu pro simulaci metodou SBRA (obr. 7.10) významně ovlivnila skutečnost, že vztahy 

pro výpočet průběhu veličin radiálního posunutí uR, ohybového momentu 𝐌𝐎 a normálové síly 𝐍 

v úloze kruhového nosníku na pružném podkladu obsahují funkce jako hyperbolický sinus a 

hyperbolický kosinus. Dále do vztahů vstupují velmi vysoké hodnoty, jako poloměr planety Země, 

hlavní kvadratický moment setrvačnosti průřezu nosníku atd. Pokud se vyčíslí některé proměnné 

použité pro kruhový nosník (tab. 5.1), pak jejich hodnoty jsou: 

Jzt  ≈ 3,2 × 10
17 m4 hlavní kvadratický moment setrvačnosti průřezu nosníku, 

Ω ≈ 19174,8646   výraz pro její stanovení obsahuje 𝑘 koeficient 

stlačitelnosti podloží, 

ω̅R  ≈ 97,9129  stanoveno z proměnné Ω, 

ω̅I  ≈ 97,9180  stanoveno z proměnné Ω, 

cosh ( ω̅R𝜋)  ≈ 1.945315062539303038041215 × 10
133 

sinh (ω̅R𝜋 )  ≈ 1.945315062539303038041215 × 10
133 

}   SW MAPLE 

cosh ( ω̅R𝜋)  ≈ 1.94531506253925400 × 10
133

sinh (ω̅R𝜋 )  ≈ 1.94531506253925400 × 10
133

}    SW MATHCAD 

Již na příkladu hyperbolického sinu a hyperbolického kosinu je vidět, že při velkých vstupních 

hodnotách se výsledek neliší ani při zobrazení na 25 platných cifer. Pro pomocný výpočet byl použit 

SW Maple, který je určen pro vědecké výpočty a dle autorů počítá se skoro „neomezeným“ počtem 

platných číslic. Simulační SW AntHill má podstatně menší rozlišení. Z tohoto důvodu nebylo možné 
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jako pravděpodobnostní vstupy stanovit veličiny modelu např. poloměr Země R, šířka nosníku b, 

tloušťka nosníku h, modul pružnosti E. Jako náhodné veličiny vstupující do simulace byly proto 

stanoveny síly Fi (tj. 6 náhodných vstupů). 

Pro vytvoření 2D modelu kruhového nosníku v prostředí SW Anthill se využijí vztahy uvedené v 

kapitole 5 tab. 5.1. Pro výpočet průhybu povrchu zemské kůry dle této tabulky platí: 

uRA = − 
patm

K⁄ + ∑ 𝐅𝐢ai
6
i=1  ,       (7.11) 

Vychází se z předchozího, kdy se kombinuje na povrchu celkem 6 možných tlakových útvarů v 

atmosféře (níže a výše), viz obr. 7.10. Průhyb uRA se počítá v obecném místě A planety Země. Pro 

koeficienty ai  /m · N−1/ dle tab. 5.1 platí: 

ai = a(φi) =  b0 + b1cosh (ω̅Rφi)cos (ω̅Iφi) + b4sinh (ω̅Rφi)sin(ω̅Iφi) , (7.12) 

Dle obr. 7.10 jsou úhly s přihlédnutím k tomu, že řešení úlohy v polárních souřadnicích je symetrické, 

stanoveny následovně: 

φ1 = 0 rad;  φ2 = φ5 =
π
3⁄  rad; φ3 = φ6 =

2π
3⁄  rad; φ4 = π rad  . (7.13) 

Koeficienty b1, b4  /mN
−1/ ze vztahu (7.12) jsou určeny takto (opět viz tab. 5.1): 

b1 = 
−ω̅Rω̅I[ω̅R cosh(ω̅Rπ) sin(ω̅Iπ)+ω̅Isinh (ω̅Rπ)cos (ω̅Iπ)]

kRΩ[sinh2(ω̅Rπ)+sin2(ω̅Iπ)]
  ,   (7.14) 

b4 = 
ω̅Rω̅I[ω̅R sinh(ω̅Rπ)cos(ω̅Iπ)−ω̅Icosh (ω̅Rπ)sin (ω̅Iπ)]

kRΩ[sinh2(ω̅Rπ)+sin2(ω̅Iπ)]
  .   (7.15) 

Význam koeficientů b1, b4, ai (i = 1,2,3,5,6) na průhyb od zatížení v uvažovaném místě A 

jednotkovou silou je zanedbatelný, neboť a1,2,3,5,6 ≈ 0. Porovnání výpočtu v SW MathCAD a SW 

Maple pak vypadá následovně: 

a1,2,3,5,6 =  6.9533982847081235973 × 10
−18 N−1 ∙ m 

a4 = −2.1320400740363833501 × 10
−15 N−1 ∙ m           

}   SW Maple 

a1,2,3,5,6 =  6,95339828 × 10
−18 N−1 ∙ m             

a4 = −2,1320400742199968 × 10
−15 N−1 ∙ m

}    SW MathCAD . 

Je tedy možné koeficienty 𝑎1,2,3,5,6 ve výpočtu zanedbat. Tím vztah (7.11) lze zjednodušit na tvar: 

uRA ≈ −
patm

K⁄ + 𝐅𝟒a4 .       (7.16) 

Rozdíly ve výše uvedeném souvisí nejspíše se způsobem zobrazení čísla v počítači. Ani při současných 

možnostech výpočtu velkého počtu platných cifer nelze dosáhnout vyšší přesnosti. A proto ani v 

prostředí specializovaného SW MathCAD nelze dosáhnout jiného výsledku. Člen − 
patm

K⁄  ve vztahu 

(7.11) je dominantní. Z tohoto důvodu lze koeficienty  a1 až a6 z (7.11) na vstupu do SW AntHill 

stanovit jako konstanty. Navíc koeficienty ai (i = 1,… ,6) nelze v SW Anthill přímo spočítat, protože 

hodnoty výrazu sinh2(ω̅Rπ) v (7.14) a (7.15) jsou příliš vysoké a numericky by byl problém to vyčíslit. 

Nicméně při programování v prostředí SW AntHill je použit přesnější vztah (7.11) a ne zjednodušení 

dle (7.16). 

Pro ohybový moment kruhového nosníku lze obdobně jako v případě průhybu dle tab. 5.1 z kap. 5 

definovat vztah pro ohybový moment v místě A (viz obr. 7.10): 
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𝐌𝟎𝐀
=  ∑ 𝐅ici

6
i=1  ,        (7.17) 

kde pro koeficienty ci /m/ 

ci = c(φi) =
EJZT

R2
 {2ω̅Rω̅I[b1 sinh(ω̅Rφi) sin(ω̅Iφi) − b4cosh(ω̅Rφi) cos(ω̅Iφi)] − b0} . (7.18) 

Hodnoty konstant pro ohybový moment v bodě A byly v SW MathCAD vypočteny: 

c4 = −1.6232975210537017 × 10
4 m , 

 c1 = c2  =  c3 = c5 = c6 = −2,7521749752284292 × 10
−3 m . 

Koeficienty ci (i = 1,2,3,5,6) souvisí se zatížením od jednotkových sil v místech 1 až 6 dle obr. 7.10. 

Jako v předchozím případě lze pro výpočet ohybového momentu v bodě A zanedbat. Tedy výsledný 

vztah pro ohybový moment v bodě A kruhového nosníku: 

𝐌𝟎𝐀
≈  𝐅𝟒𝑐4 .         (7.19) 

Opět z toho lze stanovit podmínku, že koeficienty ci do výpočtu v SW AntHill vstupují jako konstanty. 

Přesto při programování v prostředí SW AntHill je použit přesnější vztah (7.17). 

Nakonec pro normálovou sílu lze odvodit obdobnou podmínku. Z tab. 5.1 kap. 5 pro normálovou sílu 

platí: 

𝐍𝐀 =  ∑ 𝐅𝐢di
6
i=1  ,        (7.20) 

kde pro koeficienty di  /1/ platí: 

di = d(φi) =
kR

2ω̅Rω̅I
 [b4cosh(ω̅Rφi) cos(ωIφi) − b1 sinh(ω̅Rφi) sin(ω̅Iφi)] −  kRSb0 . (7.21) 

Hodnoty konstant pro normálovou sílu v bodě A byly v SW MathCAD vypočteny: 

d4 = −1,5660178561933524 × 10
−1 

 d1 = d2  =  d3 = d5 = d6 = −1,591549426590273 × 10
−1 

V tomto případě koeficienty di (i = 1,2,3,5,6) nelze zanedbat. Koeficienty di mají význam od zatížení 

jednotkové síly v bodech 1 až 6 dle obr. 7.10.  Tyto koeficienty vstupují do SW AntHill jako konstanty. 

Postup programování v prostředí SW AntHill. 

V prvním kroku byly vloženy do části „Input variables“ všechny proměnné – konstanty a náhodné 

proměnné. Všechny veličiny a jejich fyzikální interpretace jsou uvedeny v úvodu této kapitoly 7.5. 

Parametry definující zkoumaný model, jež jsou uvedeny v úvodu této kapitoly, byly použity pro 

stanovení koeficientů ai, ci, di. Proto se v oblasti „Input variables“ nevyskytují. Do výpočtu vstupují 

náhodné veličiny představující sílu vyvolanou vznikem atmosférického útvaru 𝐅𝐢. Tyto veličiny se 

simulují prostřednictvím metody Monte Carlo. Charakteristiky těchto veličin byly stanoveny na 

základě mírně upraveného rozdělení předdefinovaného v SW AntHill jako „N01-30“ (normální 

rozdělení NORMAL <0.70;1.30>, střední hodnota =1), které bylo modifikováno takto: 

 Minimum = -5,157 × 1013 N přídavná síla od minimálního tlaku – extrémní tlakové níže, viz 

minimální hodnota síly z tab. 7.3; 

 Maximum = 2,2398 × 1013 N přídavná síla od maximálního tlaku – extrémní tlakové výše, viz 

maximální hodnota síly z tab. 7.3. 
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Takto vznikl histogram „Wandrol-Force-N01-30-modified.dis“. Rozložení bylo pozměněno pomocí 

parametru MIN a MAX a zároveň byly upraveny velikosti 256 sloupců histogramu, viz literatura [33]. 

Histogram rozložení náhodné veličiny reprezentující síly 𝐅𝐢 je uveden na obr. 7.11, kde 𝐅𝐢 je síla od 

přírůstku/úbytku atmosférického tlaku v daném bodu od  patm = 101325 Pa. Charakteristiky všech 

šesti sil jsou uvedeny v tabulce 7.7. 

 

Obr. 7.11 – Histogram síly F1. 

V tabulce 7.8 jsou uvedeny všechny zbývající konstanty, které jsou použity v programu pro výpočet 

průhybu, ohybového momentu, normálové síly a výsledných napětí. 

Tab. 7.7 – Popis histogramu sil 𝑭𝒊 . 

Síla F Popis Minimum Median Maximum 

F1 /N/ Síla v místě 1 -5.157 × 1013 −1.3086 × 1013 2.2398 × 1013 

F2 /N/ Síla v místě 2 -5.157 × 1013 −1.3086 × 1013 2.2398 × 1013 

F3 /N/ Síla v místě 3 -5.157 × 1013 −1.3086 × 1013 2.2398 × 1013 

F4 /N/ Síla v místě 4 -5.157 × 1013 −1.3086 × 1013 2.2398 × 1013 
F5 /N/ Síla v místě 5 -5.157 × 1013 −1.3086 × 1013 2.2398 × 1013 
F6 /N/ Síla v místě 6 -5.157 × 1013 −1.3086 × 1013 2.2398 × 1013 

 

Tab. 7.8 – Definice konstant vstupujících do výpočtu. 

Konstanta Popis Hodnota 

u0 
/m/ průhyb od rovnoměrně rozloženého 
atmosférického tlaku 

−1.68875 

a1 /mN-1/ od jednotkové síly v místě 1 6.95339828470812 × 10−18 
a4 /mN-1/ od jednotkové síly v místě 4 −2.1320400742199968 × 10−15 
c1 /m/ od jednotkové síly v místě 1 −2.7521749752284292 × 10−3 
c4 /m/ od jednotkové síly v místě 4 −1.6232975210537017 × 104 
d1 /1/ od jednotkové síly v místě 1 −1.591549426590273 × 10−1 
d4 /1/ od jednotkové síly v místě 4 −1.5660178561933524 × 10−1 
A /m2/ příčná plocha průřezu 24 × 108 
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Konstanta Popis Hodnota 

W0 /m2/ modul odporu průřezu W0 16 × 1012 
sigrR1 /MPa/  radiální napětí na R1 −0.101254662972926 
sigrR2 /MPa/  radiální napětí na R2 −0.101325 
sigtR1 /MPa/  tečné napětí na R1 −0.112505181081029 
sigtR2 /MPa/  tečné napětí na R2 −0.112434844053955 

 

Pro úplnost lze v příloze 6 nalézt výpis programu v prostředí SW Anthill. Z programu je vidět definice 

MHM napětí na poloměru R1 a R2. V zápise se postupuje zdola nahoru – tedy výsledné veličiny jsou až 

nahoře. Histogram „Wandrol-Force-N01-30-modified.dis“ i program „Wandrol-atmosfera.ahw“ je 

uložen na CD v adresáři „model_od_atmosfery“. 

V tabulce 7.9 je přehled simulovaných veličin. Tabulka obsahuje identifikátory veličin použité 

v programu SW Anthill, popis a odkaz na příslušný obrázek. Veličiny jsou uvedeny v pořadí, jak jsou 

dle programu postupně počítány. Za tabulkou následují obrázky, kde jsou zobrazena okna výpočtu 

příslušné veličiny. Simulace byla provedena pro tři milióny náhodných simulací. 

Tab. 7.9 – Popis vypočtených veličin v SW Anthill. 

Veličina Popis Obr. č. 

uA /m/ Průhyb v místě A 7.12 

MoA  /Nm/ Ohybový moment 7.13 

sigMoA /MPa/ Napětí od ohybového momentu 7.14 

NA  /N/ Normálová síla 7.15 

sigNA  /MPa/ Napětí od normálové síly 7.16 

sigMoNpAR2tecne /MPa/ Výsledné tečné napětí na poloměru R2 7.17 

sigMoNpAR1tecne /MPa/ Výsledné tečné napětí na poloměru R1 7.18 

sigHMHR2  /MPa/ MHM napětí na poloměru R2 7.19 

sigHMHR1  /MPa/ MHM napětí na poloměru R1 7.20 
 

Následují obrázky zobrazující výstup z SW Anthill dle tab. 7.9: 

 

Obr. 7.12 – Průhyb povrchu zemské kůry v obecném místě planety Země vyvolaný jen atm. jevy 

uA = −1,66130 
+0,08261 
−0,08266

  m  . 
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Obr. 7.13 – Ohybový moment v obecném místě planety Země vyvolaný jen atm. jevy 

𝐌𝟎𝐀 =  2,13042 × 10
17 
+6,24093 × 1017

−6,25327 × 1017
   N ∙ m  . 

 

Obr. 7.14 – Napětí od ohybového momentu v obecném místě planety Země vyvolané jen atm. jevy 

σM0A =  0,0133151 
+0,03901
−0,03908

   MPa  . 
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Obr. 7.15 – Normálová síla v obecném místě planety Země vyvolaná jen atm. jevy 

𝐍𝐀 =  1,24630 × 10
13 
+2,29940 × 1013

−2,57009 × 1013
   N  . 

Obr. 7.16 – Napětí od normálové síly v obecném místě planety Země vyvolané jen atm. jevy 

σNA =  0,00520 
+0,00958
−0,01071

   MPa  . 

Obr. 7.17 – Výsledné tečné napětí na poloměru R2 v obecném místě planety Země vyvolané jen atm. 

jevy 

σM0ANAR2t =  −0,12052 
+0,04261
−0,04230

  MPa  . 
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Obr. 7.18 – Výsledné tečné napětí na poloměru R1 v obecném místě planety Země vyvolané jen atm. 

jevy 

σM0ANAR1t =  −0,094039  
+0,04672
−0,04883

   MPa  . 

Obr. 7.19 – MHM napětí na poloměru R2 v obecném místě planety Země vyvolané jen atm. jevy 

σHMH_R2 =  0,11216  
+0,03025
−0,02028

    MPa  . 

Obr. 7.20 – MHM napětí na poloměru R1 v obecném místě planety Země vyvolané jen atm. jevy 

σHMH_R1 =  0,09785  
+0,02943
−0,01016

    MPa  . 
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V tabulce 7.10 jsou přehledně uvedeny vypočtené hodnoty HMH napětí na horním a spodním okraji 

zemské kůry. Jen zapotřebí opět upozornit, že se jedná o přídavné účinky od atmosférických jevů na 

zemskou kůru. 

Tab. 7.10 – Výsledky simulací. 

Popis Minimum Median Maximum 

uR /m/ radiální posunutí (průhyb) −1.74395 −1.66130 −1.57869 

σHMH_R1 /MPa/ HMH napětí na poloměru R1 0.08769 0.09785 0.12727 

σHMH_R2 /MPa/ HMH napětí na poloměru R2 0. 09188 0.11216 0.14241 

 

Stručné shrnutí výsledků  

V kapitole byl popsán model výpočtu přídavných účinků vyvolaných od atmosférických jevů na 

zemskou kůru. Byly vyzkoušeny dva postupy – analytické řešení vycházející z řešení diferenciálních 

rovnic popisujících kruhový nosník uložený na pružném podkladu a také tlustostěnný cylindrický válec 

zatížený spojitým konstantním tlakem po celém svém obvodu. Následně byl použit princip 

superpozice (kap. 7.3). Na základě odvozených vztahů byly provedeny výpočty. Výsledky 

deterministického přístupu se nachází v tabulce 7.6. 

Jako druhý postup se řešil model, kdy přídavné účinky od samostatného vlivu atmosférických jevů na 

zemskou kůru byly modelovány v obecném místě zemské kůry jako 2D stochastická úloha pružnosti a 

pevnosti. Tyto účinky lze charakterizovat pomocí histogramů průhybu uA = −1,66130 ± 0,0827 m  

(viz obr. 7.12 a Tab. 7.10) a histogramů redukovaných napětí dle teorie HMH σHMH = 0.0877 až 

0.1424 MPa (interval stanovený z minima a maxima histogramů na poloměrech R1 a R2 , tj. z obr. 

7.19. a 7.20 a z tab. 7.10).  

Uvedené hodnoty ukazují, že změny atmosférického tlaku způsobují změny napětí v libovolném místě 

zemské kůry. Směrem do hloubky jsou tyto změny menší, na povrchu jsou účinky největší (to souvisí 

s tlumícími účinky velkých těles jako je Země). 

Závěry 

Přímá aplikace stochastických/pravděpodobnostních modelů, které svou povahou dostatečně 

respektují variabilitu a náhodnost geometrie, materiálu a zatížení u takto komplikovaného a 

rozsáhlého systému, jakým je stavba planety Země, doposud nebyla nikde publikována. To je 

v souladu s náhodnou povahou přírody. Spojení metody SBRA s jednoduchou a efektivní aproximací 

zemské kůry jako 2D rovinného kruhového nosníku na pružném podkladu s válcovou nádobou je také 

novinkou v geomechanice. 

Přídavné účinky od samostatného vlivu atmosférických jevů na zemskou kůru byly vyřešeny. Při 

modelování napěťově-deformačních stavů v obecném místě zemské kůry bylo využito tenkého 

rovinného pásku (nosník/válcová nádoba) uloženého na pružném podkladu jako stochastické úlohy 

mechaniky (kombinované namáhání ohybem a tlakem, rovinná napjatost). 

Pružný podklad dle Winklera se jeví jako jednoduchá, rychlá a dostatečně přesná aproximace styku 

zemské kůry s vrstvou nacházející se pod zemskou kůrou. 

Pásek byl zatížen konstantním normálním atmosférickým tlakem a kombinací šesti náhodných a 

nezávislých sil odvozených od náhodné změny v intervalu odpovídajícím tlakové výši nebo níži v šesti 

místech povrchu planety Země. Síly byly definovány ohraničeným histogramem. 
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Uvedený model dobře popisuje výsledky s pohledu celku (makroobjem planety Země) a neklade si za 

cíl řešení lokálních nehomogenit, jakými jsou trhliny, subdukce aj. jevy v zemské kůře. Nicméně 

v budoucnu mohou být lokální nehomogenity vloženy do nových modelů. To je však spojeno s větší 

složitostí a náročností těchto budoucích modelů. 

Výpočet byl proveden v software Anthill (přímá metoda Monte Carlo, metoda SBRA) pro 3×106 

náhodných simulací. 

Získané průhyby a napětí jsou malé, ale přesto lze říci, že jejich cyklická změna může mít vliv na 

amplitudu seismického signálu (měření mikrosesmů). Korelace mezi velkými atmosférickými jevy (tj. 

extrémní tlakové výše a níže) a mikroseismy prokazuje [84]. Nicméně poznatek lze rozšířit také na 

všeobecné změny tlaku v celém definovaném intervalu (viz [47], [113]). Platí tedy, že i malé změny 

atmosférického tlaku mají vliv na změnu amplitudy mikroseismů. Doposud však neexistovala 

metodika výpočtu souvisejících deformací a napětí, což je přínosem této práce. Předvedená metodika 

se bude dále rozvíjet směrem k dalšímu zpřesnění. 

Model prokázal, že změny atmosférického tlaku mají vliv na chování mikroseismických jevů v zemské 

kůře. Model ale neukazuje, jak je vliv atmosférických jevů velký oproti dalším zatížením zemské kůry; 

jako jsou např. periodický ohřev povrchu planety slunečním zářením, gravitace, slapové účinky Slunce 

a Měsíce, přenos mechanických vln oceánů na kontinenty. Všechny tyto faktory mají prokazatelný 

vliv na mikroseismy. V budoucnu bude model rozšířen o další zmíněné faktory. 

V závěru lze konstatovat, že atmosférické jevy také náleží mezi mechanismy, které udržují nebo 

spouštějí globální mikroseismy v zemské kůře. 

Uvedený postup řešení je možno použít také pro modelování “obdobné” problematiky působení 

atmosféry na povrch planet. Vhodné jsou planety a měsíce naší sluneční soustavy (např. Venuše má 

nejhustější atmosféru ze všech planet sluneční soustavy, na Jupiteru je zase nejdéle trvající 

atmosférická bouře atp.). Také jsou možné aplikace pro planety objevené u jiných hvězdných 

systémů v Mléčné dráze, viz např. známá astronomická mise programu Spacecraft Kepler.  
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8 Modelování vlivu změn povrchových teplot na zemskou kůru 
Kapitola se věnuje dalšímu z modelů popisovaných v této disertační práci – „modelu od povrchových  

teplot“. Je zde detailně popsán celý model, výpočty potřebné pro tvorbu modelu a zpracování 

výsledků. Kapitola je členěna do logických částí ukazujících „klikatou“ cestu vedoucí k výsledkům 

uvedených v závěru práce (kap. 9). Je třeba podtrhnout, že zvolený postup je nový a autorovi se 

dosud nepodařilo najít v publikacích obdobný přístup. Navržený přístup je zaměřen na jednoduché 

vyčíslení hodnot a trendů teplotního či napěťově-deformačního pole v celém objemu zemské kůry. 

Pro zkoumání geomechaniky zemské kůry bylo nutné řešit změny veličin do hloubky a na povrchu. 

V SW prostředí MSC.MARC/MENTAT byl vytvořen model napodobující zemskou kůru. Model byl 

vytvořen na Katedře aplikované mechaniky, FS VŠB TUO. Poslední verze modelu je k dispozici na 

přiloženém CD v adresáři „model_MSC“; jedná se o soubor: 

„Wandrol_verze11_final_2roky.mud“. 

Model obsahuje celkem 10116 uzlů a ty tvoří 8973 elementů. Výpočet probíhá za dobu dvou let, kdy 

počáteční čas t0 = 0 s odpovídá  1.2.2008 00:00:00 a koncový čas tmax = 63154340 s odpovídá 

31.1.2010 22:52:20. Pro lepší pochopení bylo potřebné zavést pojem „celkový čas modelu“ – což je 

čas v intervalu < 0 ;  63154340 > /s/ odpovídající v modelu uzlu 1. V tomto intervalu model provedl 

výpočet pro 20 000 kroků, což na běžném PC trvalo přibližně 9 hod a 17 minut. 

Pro detailní analýzu byly vybrány dvě skupiny uzlů. První skupina uzlů je rozložena od povrchu až ke 

spodnímu okraji zemské kůry. V dalším textu bude označována jako „hloubkový profil“ – celkem 53 

uzlů. Stručně řečeno se jedná o uzly uložené na přímce vedoucí od středu Země k uzlu na povrchu 

zemské kůry – uzel 1. Přesný popis je v následujícím textu v kap. 8.1. 

Druhou skupinu uzlů tvoří uzly rovnoměrně rozmístěny na povrchu zemské kůry – celkem 48 uzlů. 

Tato skupina bude označována jako „povrchový profil“. 

Zbývající uzly modelu, které tvoří třetí skupinu uzlů, se již v rámci této práce nevyhodnocovaly. 

Popis hloubkového a povrchového profilu je uveden v kapitole 8.1, kde jsou zároveň popsány 

všechny kroky při zpracování obrovského objemu dat. Jednalo se hlavně o programování v SW 

prostředí MS Office, tj. SW aplikace MS Access a MS Excel. 

Kapitola 8.2 se zabývá analýzou chování teplotního pole ve směru od povrchu ke spodnímu okraji 

zemské kůry („hloubkový profil“). Analyzuje vliv změn povrchových teplot na chování napěťově-

deformačního pole v hloubkách. Chování zkoumá na uzlech hloubkového profilu. K tomu byly použity 

grafy a základní statistické charakteristiky jako např. medián a variační koeficient zkoumaných veličin. 

Analýza uzlů povrchového profilu se nachází v kapitole 8.3. Pro povrch zemské kůry byla vytvořena 

podrobná analýza s velkým množství grafických výstupů z SW prostředí programu Anthill. Analýza 

vychází ze stochastického zpracování veličin u (posunutí) a σ (napětí) na povrchu. 

Navržený „model od povrchových teplot“ již v sobě zahrnuje nehomogenity v podobě 24 úseků. 

Každému úseku odpovídá jeden typ materiálu definovaný prostřednictvím materiálových veličin (vliv 

nehomogenit). 
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8.1 Popis modelu, počáteční a okrajové podmínky, zpracování výstupů 
 

Zeměválec (aproximace geoidu planety Země)  

Na obr. 8.1 je zobrazeno základní schéma modelu nazvaného „zeměválec“. Jeho odůvodnění a 

teoretická východiska jsou v kap. 4.1.  

  

Obr. 8.1 – Návrh modelu – materiály, počáteční a okrajové podmínky (model není vzhledem 

k rozměrům v přesném měřítku). 

Povrch planety Země, tj. zemská kůra, je nahrazen tenkým kruhovým páskem (mezikružím), tj. síti 

konečných prvků, o vnitřním poloměru R1=6348 km a vnějším poloměru R2=6378 km, což je poloměr 

povrchu planety Země. Tedy tloušťka tenkého pásku zemské kůry je 30 km. 

Pro možnost přehledného zobrazení na obrázcích (ne nutně na všech) byl použit v případě tloušťky 

zemské kůry koeficient zvětšení vůči celkovému měřítku daného grafického výstupu. Koeficient 

zvětšení u výstupů z SW prostředí MSC.MARC/MENTAT nebo Matlab byl použit při vytváření grafů, 

animací a obrázků tam, kde to bylo dle uvážení autora vhodné. V případě zemské kůry představované 

tenkým kruhovým páskem, pro který platí, že R1 ≈ R2 , by se na obrázku 8.1 zemská kůra zobrazila 

jako velmi tenká čára a schéma by se stalo nepřehledným. 

Z důvodu jednoduchosti modelu (prvotní výzkum) se uvažuje, že zemská kůra je spojitá. Jedná se o 

zjednodušení velmi složitého reálného stavu zemské kůry, která se skládá z litosférických desek, kde 

existují zlomy, praskliny, subdukce a další geologické útvary. 
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Materiálové vlastnosti litosférických desek jsou obecně nehomogenní. Pro přiblížení k reálnému 

stavu v uvažovaném prostředí je model navržen po částech homogenní a izotropní. Na obrázku 8.1 to 

představují různě barevné a pro přehlednost očíslované části mezikruží. Obvod planety Země 

odpovídající 360° je rozdělen na 24 stejných úseků s názvy „material1“ až „material24“, tj. dělení po 

patnácti stupních. Každý úsek se již považuje za homogenní a izotropní a v modelu jsou mu přiřazeny 

jiné materiálové veličiny. 

Značení „material1“ až „material24“ je v modelu striktně dodržováno pro definování parametrů, 

okrajových podmínek atd. Také je dodržováno ve všech SW aplikacích vytvořených pro zpracování 

výsledků, pro vytváření vstupních a výstupních souborů, na obrázcích a grafech atd. 

Při vytváření modelu bylo vhodné zavést ještě další označení pozice úseku na obvodu mezikruží. Na 

základním schématu (obr. 8.1) je vyznačen vnitřní orientovaný úhel. Pro horizontální rameno úhlu 

platí, že φ = 0° /deg/ a orientace je vyznačena šipkou. Např. úseku 1 odpovídá „material1“ a jemu 

odpovídající vnitřní úhel φ je v intervalu φ ∈ < 345° ;  360° > a podobně úseku 2 odpovídá 

„material2“ s úhlem φ ∈ < 0° ;  15° >. 

Na zemskou kůru lze ve vytvořeném modelu nahlížet jako na směsici 24 materiálů, jejichž hodnoty 

materiálových veličin jsou v rozmezí 

 Youngův modul pružnosti   E ∈< 3,0 × 1010;  4,5 × 1010 > /Pa/ ; 

 Poissonova číslo    μ ∈< 0,30;  0,35 > /1/ ; 

 Hustota (střední hodnota)   ρ = 2760 kg.m−3 ; 

 Konduktivita (součinitel tepelné vodivosti)  λ = 3 W.m−1. K−1  ; 

 Měrné (specifické) teplo   c = 1100 J. kg−1. K−1 ; 

 Teplotní součinitel délkové roztažnosti α ∈< 3,5 × 10−5;  4,5 × 10−5 > / K−1/ . 

Pro jednotlivé úseky jsou v modelu stanoveny rozdílné materiálové veličeny v souladu s předchozím 

přehledem. Tím je v modelu definovaná jednoduchá a přijatelná různost materiálů. Reálné hodnoty 

materiálových veličin materiálů obsažených v zemské kůře lze dohledat např. v [10], [27], [28], [66], 

[76]; zároveň k tomuto byla vedena průběžná diskuse s odborníky v oblasti materiálů a geofyziky. 

Hodnoty materiálových veličin jednotlivých úseků zobrazených na obr. 8.1 jsou přehledně uvedeny 

v tabulce 8.1. 

Tab. 8.1 – Materiálové veličiny materiálů jednotlivých úseků modelu. 

Úsek 
Úhel ϕ 
/deg/ E /Pa/ 

Poisson. 
číslo  
/1/ 

Hustota 
/kg.m-3/ 

Konduktivita 
/W.m-1.K-1/ 

měrné  
teplo 

/J.K-1.kg-1/ 

teplotní 
roztažnost 

/K-1/ 

1 345-360 3.00E+10 0.30 2760 3 1100 3.50E-05 

2 0-15 3.50E+10 0.35 2760 3 1100 4.00E-05 

3 15-30 4.00E+10 0.30 2760 3 1100 4.50E-05 

4 30-45 4.50E+10 0.35 2760 3 1100 3.50E-05 

5 45-60 3.00E+10 0.30 2760 3 1100 4.00E-05 

6 60-75 3.50E+10 0.35 2760 3 1100 4.50E-05 

7 75-90 4.00E+10 0.30 2760 3 1100 3.50E-05 

8 90-105 4.50E+10 0.35 2760 3 1100 4.00E-05 

9 105-120 3.00E+10 0.30 2760 3 1100 4.50E-05 

10 120-135 3.50E+10 0.35 2760 3 1100 3.50E-05 

11 135-150 4.00E+10 0.30 2760 3 1100 4.00E-05 
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Úsek 
Úhel ϕ 
/deg/ E /Pa/ 

Poisson. 
číslo  
/1/ 

Hustota 
/kg.m-3/ 

Konduktivita 
/W.m-1.K-1/ 

měrné  
teplo 

/J.K-1.kg-1/ 

teplotní 
roztažnost 

/K-1/ 

12 150-165 4.50E+10 0.35 2760 3 1100 4.50E-05 

13 165-180 3.00E+10 0.30 2760 3 1100 3.50E-05 

14 180-195 3.50E+10 0.35 2760 3 1100 4.00E-05 

15 195-210 4.00E+10 0.30 2760 3 1100 4.50E-05 

16 210-225 4.50E+10 0.35 2760 3 1100 3.50E-05 

17 225-240 3.00E+10 0.30 2760 3 1100 4.00E-05 

18 240-255 3.50E+10 0.35 2760 3 1100 4.50E-05 

19 255-270 4.00E+10 0.30 2760 3 1100 3.50E-05 

20 270-285 4.50E+10 0.35 2760 3 1100 4.00E-05 

21 285-300 3.00E+10 0.30 2760 3 1100 4.50E-05 

22 300-315 3.50E+10 0.35 2760 3 1100 3.50E-05 

23 315-330 4.00E+10 0.30 2760 3 1100 4.00E-05 

24 330-345 4.50E+10 0.35 2760 3 1100 4.50E-05 
 

Pod zemskou kůrou se nachází svrchní plášť (viz např. [1]). Model řeší úlohu rovinné deformace 

(přijatelné zjednodušení prostorové napjatosti). Zemská kůra je nahrazena síti konečných prvků a 

rozhraní mezi zemskou kůrou a svrchním pláštěm planety Země je nahrazeno Winklerovým pružným 

podkladem, kde modul stlačitelnosti podloží je odhadován K = 107 N.m−3 (viz [34]).  

Šipky v základním schématu modelu (obr. 8.1) naznačují, že na vnitřní i vnější povrch zemské kůry 

působí teplota. 

Teplota na spodním okraji kůry, tj. teplota podkladu Tp /K/, vstupuje do modelu jako počáteční i 

okrajová podmínka a jedná se o konstantu. Opět se jedná o přijatelné zjednodušení reality, protože 

také na spodním okraji kůry dochází ke změnám rozložení teplot. Nicméně tyto změny teplot 

vyvolané např. třením, vedením tepla směrem od středu země, prouděním magmatu lze považovat 

v hloubce 30 km za kvazistatické (viz např. [1]). 

Teplota na vnějším okraji, tj. teplota na povrchu zemské kůry, vstupuje do modelu jako okrajová 

podmínka. Jedná se o množinu funkcí 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇24 = f(φ, t) /K/ , kde nezávisle proměnná t /s/ je 

čas. Závislost na parametrech φ a t vyjadřuje skutečnost, že na povrchu zemské kůry není v daný 

okamžik konstantní teplota. Rozložení teploty na povrchu odpovídá rozložení teplot pro denní a roční 

periodu otáčení planety Země. Nezávisle proměnná t vyjadřuje skutečnost, že teploty jsou do modelu 

vloženy jako časové řady po sobě jdoucích hodnot. Funkcí je celkem 24, tj. pro každý úsek byla 

vytvořena jedna originální časová řada teplot. 

O konstrukci a procesu zadávání teplot do modelu je pojednáno v následující podkapitole. Tímto jsou 

objasněny všechny detaily základního schématu modelu (obr. 8.1). 

Počáteční a okrajové podmínky „modelu od povrchových teplot“  

Na základě úvah při tvorbě teoretických východisek pro model, byly stanoveny následující podmínky. 

V rámci toho byl zaveden pojem „zeměválec“. Viz kapitola 4.1. 

Uvnitř „zeměválce“ model předpokládá, že teplota je konstantní, tedy funkce Tp = konst. Jedná se o 

nahrazení reality, kdy teplota na spodním okraji zemské kůry je aproximována prostřednictvím 
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odhadované střední hodnoty. Ve skutečnosti se lze domnívat, že teplota v této hloubce konstantní 

nebude. Střední teplota v hloubce 30 km se uvádí Tp = 375 ℃ = 648.15 K (viz [1]). Pro zemský 

povrch je definována střední hodnota teploty povrchu zemské kůry T̅povrch = 13.85 ℃ = 287 K. 

Na základě výše definovaných teplot na vnitřním a vnějším povrchu zemské kůry byla vytvořena 

počáteční podmínka pro předehřátí modelu. Počáteční podmínka definuje teplotu v celém modelu na 

počátku procesu. V kap. 4.2 je odvozena rovnice vedení tepla. Jedno z řešení je ukázáno pro 

stacionární vedení tepla válcovou stěnou, které odpovídá principu „zeměválce“. Výsledný teplotní 

profil dle vztahu (4.13) má tvar logaritmické křivky. Protože do modelu vstupují reálné hodnoty 

vnitřního a vnějšího poloměru zemské kůry (viz obr. 8.1), je tloušťka zemské kůry zanedbatelná vůči 

oběma poloměrům. Průběh logaritmické křivky odpovídající teplotnímu profilu v zemské kůře lze 

proto aproximovat lineární funkcí T0(φ, r) /K/, kde  

 φ je úhel (viz obr. 8.1)  φ ∈ < 0° ;  360° >  /deg/ ; 

 r je poloměr   r ∈ < R1;  R2 > /m/ . 

Na obr. 8.2 je přehledně vyobrazeno stacionární předehřátí modelu. 

Obr. 8.2 – Počáteční podmínka – stacionární předehřátí modelu. 

Počáteční podmínka pro teplotu modelu nezávisí na úhlu φ, ale závisí pouze na poloměru r. To 

znamená, že pro všechny body zemské kůry ležící na kružnici o poloměru r je teplota konstantní. 

Takto stanovena počáteční podmínka pro počáteční předehřátí masívu zemské kůry odpovídá ale 

homogennímu a izotropnímu prostředí (viz odvození kap. 4.2). Chyba je ovšem zanedbatelná a navíc 

v prvních krocích výpočtu se již projeví nehomogenita modelu. Proto také vypočtené hodnoty 

z úvodních kroků nebyly do analýz zahrnovány. V každém konkrétním případě je na to v textu 

upozorněno. 

Za použití značení zavedeného v předchozích odstavcích pak pro hledanou lineární funkci T0(φ, r) 

reprezentující počáteční podmínku pro teplotu modelu platí 



83 

 Teplota na spodním okraji zemské kůry   𝑇0(φ, R1)  =  Tp =  648.15 K ; 

 Teplota na povrchu zemské kůry na počátku procesu 𝑇0(φ, R2)  =  T̅povrch = 287 K , 

kde φ ∈ < 0° ;  360° >. Řešení vychází z toho, že se jedná o lineární funkci jedné proměnné 

procházející body [R1;  Tp] = [6 348 000 m;  648.15 K] , [𝑅2;  𝑇𝑛(𝜑, 0)] = [6 378 000 𝑚;  287 𝐾]. 

Hledaná funkce je 

𝑇0(φ, r) =  −0.01203833 ∙ (r − 6348000) +  648.15  .    (8.1) 

Vytvořit okrajovou podmínku pro teplotu na povrchu zemské kůry byl dost složitý a komplikovaný 

proces (práce s rozsáhlými daty). Tato okrajová podmínka má simulovat cyklické změny teplot 

vycházející z denního cyklu otáčení a ročního cyklu oběhu planety Země. Zdůvodnění je uvedeno 

v kap. 4.1. Tyto teploty jsou závislé na poloze na povrchu (úhel φ) a na čase t. Na základním 

schématu modelu (obr. 8.1) jsou znázorněny jako funkce 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇24 = f(φ, t) /K/ pro jednotlivé 

úseky.  

Při vlastním programování index úseku nahrazoval nezávislé proměnnou φ /deg/. Proto pro povrch 

každého blok byla vytvořena funkce závislá pouze na čase. Pro nezávisle proměnnou t /s/ byl 

stanoven krok a pro každý krok byla definována teplota.  

Takto bylo vytvořeno celkem 24 časových řad teplot, které byly importovány do modelu a přiřazeny 

pro každý úsek. Pod pojmem časová řada teplot bude v dalším rozuměna tedy výše popsána 

posloupnost hodnot teplot ve zvoleném úseku. Okrajové podmínky pro teplotu názorně zobrazuje 

obrázek 8.3, kde šipky naznačují okrajové podmínky. V legendě jsou uvedeny názvy teplotních řad. 

V názvech časových řad jsou uvedeny úhly, které označují, ve které výseči mezikruží se úsek nachází. 

Značení odpovídá zavedenému značení v základním schématu modelu na začátku této kapitoly. 

Vychází z „modelu od povrchových teplot“ vytvořeného v SW MSC.MARC/MENTAT, který lze nalézt na 

přiloženém CD. 

V kapitole 4.1 je popsáno a zdůvodněno, že okrajové podmínky pro teplotu na povrchu „zeměválce“ 

se vytvoří z měření reálných dat stanic umístěných přibližně mezi čtyřicátým a padesátým stupněm 

severní zeměpisné šířky. Povrchové teploty jsou převzaty z webu monitorovacího systému ALA (viz 

[85]). Jedná se o systém monitorování veličin přes internet. Součástí systému je datový server ALA, 

který přijímá data z terénních sond a umožňuje export dat ve zvoleném intervalu ve formátu CSV. Pro 

další výpočet byla použita data stanice Blatnička, která se nachází na jižní Moravě nedaleko 

Hodonína. 
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Obr. 8.3 – Návrh modelu – rozložení teploty (model není vzhledem k rozměrům v přesném měřítku). 

Zdrojová tabulka ve formátu CSV obsahuje data za období od října 2007 do srpna 2009 s krokem 

měření 15 minut. Hodnoty teploty jsou uvedeny ve stupních Celsia. Byla provedena podrobná 

analýza naměřených teplot. K tomu byly do databáze v prostředí MS Access importovány nejen 

časové údaje s odpovídající povrchovou teplotou, ale také údaje umožňující ověřit kompaktnost 

naměřených dat. Tedy i teploty vzduchu, přízemní teploty a také hodnoty napájení stanice, které 

indikují její funkčnost. Kontroly byly realizovány prostřednictvím programů v programovacím jazyce 

Visual Basic vytvořených autorem práce. Cílem bylo ze získaných dat vytvořit souvislou časovou řadu 

teplot v délce jednoho roku. Kontrolní aplikace provádějí kontrolu časové řady: 

 Souvislost časové řady – kontroluje časovou posloupnost řady s krokem 15 min., kontroluje 

údaj o hodnotě napájení, tj. pokud hodnota napájecího napětí není vyplněna, pak toto 

měření je z časové řady vyloučeno. Každou anomálii program zapíše do pomocné tabulky.  

 Spojitost naměřených dat – analýzou bylo ověřeno, že rozdíl teplot mezi vedlejšími kroky 

nepřesahuje obvykle 2°C v době 9:00 do 15:00, ve zbývající části dne je rozdíl obvykle menší 

než 1°C. Kontrolní chod provede kontrolu libovolně vytvořené řady a anomálie zapíše do 

pomocné tabulky.  

Tab. 8.2 - Příklad výsledku kontroly – souvislost časové řady teploty. 

teploty_in_continuity 

ID Pozn DATUM CAS 
T_vzduch 

_priz 
T_povrch 

_pred 

T_povrch 
_po 

Napajeci 
_napeti 

216 schází měření 13.10.2007 17:00:00 0 7 5.1 13.2 

216 schází měření 13.10.2007 17:15:00 0 7 5.1 13.2 
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teploty_in_continuity 

ID Pozn DATUM CAS 
T_vzduch 

_priz 
T_povrch 

_pred 

T_povrch 
_po 

Napajeci 
_napeti 

216 schází měření 13.10.2007 17:30:00 0 7 5.1 13.2 

216 schází měření 13.10.2007 17:45:00 0 7 5.1 13.2 

216 schází měření 13.10.2007 18:00:00 0 7 5.1 13.2 

 

V tabulce 8.2 je uveden příklad výsledku kontroly na souvislost časové řady. Výsledek je ukládám do 

databázové tabulky „teploty_in_continuity“. Jednotlivé sloupce mají následující význam: 

 ID  pořadové číslo řádku s chybou v kontrolované tabulce časové řady; 

 Pozn  stručný popis zjištěné chyby (typ chyby); 

 DATUM datum naměřené hodnoty s chybou nebo scházejícího měření; 

 CAS  čas naměřené hodnoty; 

 T_vzduch_priz  teplota vzduchu při zemi (20cm) /°C/; 

 T_povrch_pred  teplota povrchu v předchozím měření /°C /; 

 T_povrch_po  teplota povrchu v následujícím měření /°C /; 

 napajeci_napeti hodnota napájení stanice - indikuje funkčnost stanice /V/. 

Hodnota povrchové teploty v předchozím měření (sloupec „T_povrch_pred“) ukazuje poslední 

známou hodnotu teploty v případě, kdy měření schází, tj. v řadě hodnot je diskontinuita. 

Pro povrchovou teplotu sloupec „T_povrch_po“ ukazuje první známou ověřenou teplotu na konci 

diskontinuity. 

Tab. 8.3 - Příklad výsledku kontroly – spojitost naměřených hodnot teplot po sobě následujících. 

teploty_in_cntl 

ID Pozn Rozdil DATUM CAS 
T_vzduch 

_priz 
T_povrch 

Napajeci 
_napeti 

8033 Teplota / - 1.1 24.4.2008 16:00:00 22 14.1 14.3 

8128 Teplota / - 1.3 25.4.2008 15:45:00 8.6 9.6 13.8 

8380 Teplota / - 1 28.4.2008 6:45:00 11.6 8.3 13.1 

8381 Teplota / - 1.5 28.4.2008 7:00:00 13.6 9.8 13.2 

8383 Teplota / - 1.1 28.4.2008 7:30:00 16.8 11.3 13.3 

 

V tabulce 8.3 je uveden příklad výsledku kontroly na spojitost naměřených hodnot. Výsledek je 

ukládám do databázové tabulky „teploty_in_cntl“. Jednotlivé sloupce mají následující význam: 

 ID pořadové číslo řádku s anomálií v kontrolované tabulce časové řady; 

 Pozn stručný popis zjištěné anomálie (typ chyby); 

 Rozdil hodnota rozdílu dvou po sobě jdoucích měření (absolutní hodnota) /K/; 

 DATUM datum naměřené hodnoty s anomálií; 

 CAS  čas naměřené hodnoty; 

 T_vzduch_priz  teplota vzduchu při zemi (20 cm) /°C /; 

 T_povrch_pred  teplota povrchu /°C /; 

 napajeci_napeti hodnota napájení stanice - indikuje funkčnost stanice /V/. 
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Nebylo by účelné zabývat se celým procesem vytvoření časové řady do úplných detailů. V příloze 7 je 

přiložen zdroj programu ve Visul Basic vytvořeným autorem. Na přiloženém CD je pak k dispozici 

databáze MS Access (soubor Teplota_Blatnicka_orig.accdb) a tabulky, ze kterých byly vzorky kontrol 

vytvořeny. V první řádku tabulek 8.2 a 8.3 výše je uveden název tabulky v databázi. V postupu 

vytváření byly pro kontrolu také použity hodnoty teploty vzduchu při povrchu (20 cm).  

Na základě kontrol byl vybrán interval v délce jednoho roku, který obsahoval nejméně anomálií ve 

vstupních datech, a to od 1.2.2008 0:00:00 do 3.2.2009 23:45:00. Scházející měření (porucha stanice) 

nebo měření vyloučená na základě kontrol byla doplněna interpolací. Výsledná roční řada teplot 

obsahuje 35 424 hodnot, přičemž kontrolou na spojitost naměřených hodnot (tab. 8.3) lze dohledat 

110 teplotních anomálií, kdy rozdíl teplot dvou po sobě jdoucích měření je vyšší, než je popsáno výše. 

Rozdíl v těchto případech pouze výjimečně překračuje hodnotu 4 K. Ve všech případech se jednalo o 

velké zakolísání teploty vzduchu při zemi, jakoby přivanul odněkud studený vzduch, vypukla prudká 

bouřka aj. V těchto výjimečných případech byl rozdíl i více než 10 K. Teplota povrchu během dalšího 

kroku měření (15 minut) také prudce poskočila. V následujících krocích měření je zřejmá tendence 

vzduchu vrátit se k předchozímu trendu. Teplota povrchu tento trend kopíruje. Je zajímavé, že 

všechny tyto extrémní anomálie se vyskytují výhradně v jarní a letní části časové řady, tj. v intervalu 

od 3.4.2008  do 30.8.2008. Z toho lze usoudit, že variabilita teplot v ročním cyklu je ve fázi rostoucí 

teploty významně větší než při ochlazování v ostatních částech ročního cyklu. Totéž platí i pro denní 

teplotní křivku. Proto hned v počátečních etapách práce na geomechanickém modelu byla opuštěna 

myšlenka, že teploty budou modelovány pomocí goniometrických funkcí (viz kap. 4.1). Tím na druhou 

stranu významně vzrostlo množství programátorské práce pro přípravu a import okrajových 

podmínek do modelu. Autor se domnívá, že se to nakonec vyplatilo! 

Z tohoto důvodu bylo pro model důležité ponechat v časových řadách vstupujících do modelu i 

časový údaj, tj. den, měsíc a čas. Také z nepřímých měření napětí masívu pomocí vertikálních 

statických kyvadel (viz kap. 2.5 nebo příloha 1) lze vysledovat denní i roční cyklus. Tedy že chod 

kyvadel závisí na denním a ročním cyklu. 

V závěrečné části byl vytvořen a otestován SW, který vytvořil pro každý blok modelu časovou řadu 

teplot. Samozřejmě nebylo možné teploty do časové řady vkládat ručně, protože jak bylo uvedeno 

výše, vytvářená roční časová řada obsahuje 35 424. U větších informačních systémů k tomu obvykle 

slouží rozhraní, které umožňuje přenášet parametry mezi systémy či modely. Postup je klasický. 

Nejdříve se založí ručně do testovacího modelu teploty představující okrajové podmínky. Postačuje 

primárně vložit počet kroků do dvou či více desítek. A takto vytvořené okrajové podmínky exportovat 

do textového souboru. Tím se vytvoří vzor (textový soubor) pro vstup hodnot do modelu. Na základě 

takového vzoru autor naprogramoval v databázi MS Access aplikaci, která vytvoří textový soubor ve 

stejném tvaru. Nezávisle proměnnou je čas. Počátku, čas  𝑡0 = 0 𝑠, odpovídá první hodnota ve 

vytvořené časové řadě, což je hodnota 1.2.2008 0:00:00. Dále již následují hodnoty dle stanovené 

délky kroku. V první verzi modelu, ve které byla řešena pouze roční časová řada, krok odpovídal 

dvojnásobku kroku měření tj. 30 minut. 

Závisle proměnná v druhé části textového souboru již představuje hodnotu teploty v daném čase. 

Hodnoty teplot byly přepočteny z Celsiovy teplotní stupnice do Kelvinovy teplotní stupnice. Bylo 

nutno dodržet řetězcový semilogaritmický tvar hodnot (tj. např. „7.200000000000e+003“) i jejich 

rozložení na řádku. Nezávisle proměnná je pro všechny úseky modelu stejná, tj. čas nabýval v první 

verzi modelu hodnot t ∈ < 0 ;  31622400 >  /𝑠/. Postup pro vytvoření virtuálního otáčení modelu 

spočívá v tom, že pro úsek 1, kde φ ∈ < 345° ;  360° > (viz obr. 9.1, 9.3), byly hodnoty roční časové 

řady převzaty přesně dle měření. Pro úsek 2 (φ ∈ < 0° ;  15° > ) byla celá řada posunuta o jednu 

hodinu. Tedy virtuálně v čase t0 = 0 s měl úsek 1 teplotu odpovídající naměřené hodnotě 1.2.2008 v 
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0:00:00, blok 2 teplotu odpovídající naměřené hodnotě 1.2.2008 v 0:01:00. Pro každý další blok je 

řada teplot posunuta o další hodinu.  

V příloze 9 je příklad textového souboru obsahující nezávislé proměnnou, kterou je čas, a řadu 

funkčních hodnot, které odpovídají časové řadě naměřených hodnot teploty povrchu pro blok 2 

modelu pro φ ∈ < 0° ;  15° > . 

Na základě analýzy prvních výsledků byla celková doba výpočtu modelu prodloužena na dva roky. 

Bylo to zapotřebí pro přesnější určení chování modelu v ročním cyklu. Pro prodloužení časové řady na 

dvouletou délku výpočtu byl vytvořen v databázi program, který z tabulky obsahující roční časovou 

řadu teplot (databázová tabulka „teploty_rada2“) vytvořil novou tabulku s dvouletou časovou řadou 

(databázová tabulka „teploty_rada3“). Postup byl následující: 

 Nejprve byla vytvořena kopie původní databázové tabulky „teploty_rada2“ a ta byla 

pojmenována „teploty_rada3“; 

 Program pak každý záznam z dB tabulky „teploty_rada2“ vložil do db tabulky „teploty_rada3“ 

jako nový záznam a při vkládání zvětšil rok ve sloupci datum o 1, tj. 5.4.2008 5.4.2009. 

Takto byla původní časová řada teplot s intervalem od 1.2.2008 0:00:00 do 3.2.2009 23:45:00 

rozšířena na dvouletý cyklus s intervalem od 1.2.2008 0:00:00 do 3.2.2010 23:45:00. Bylo nutné 

upravit novou časovou řadu vzhledem k tomu, že rok 2008 byl přestupný, tedy ve virtuálním druhém 

roku nadbýval 29. únor. Také bylo třeba na sebe navázat teploty, neboť teploty na začátku časové 

řady, tj. na počátku roku 2008, se lišily o více než 3°C oproti teplotám na konci ledna 2009. Tím by 

nově vzniklá řada mohla vytvořit teplotní anomálii, která by mohla ovlivnit chování modelu. I tato 

časová řada byla podrobena kontrolám na časovou souslednost a hlavně na spojitost změn teplot po 

sobě jdoucích kroků.  

Do modelu SW MSC.MARC/MENTAT nebylo možno vložit dvouleté řady teplot s délkou kroku 15 

minut. Protože to by odpovídalo přibližně 70 tisícům hodnot pro jeden úsek. Nakonec se ukázalo, že 

SW MSC.MARC/MENTAT je schopen bezpečně a v rozumném čase zpracovat 18 tisíc kroků. Tedy 

dvouletá časová řada byla přepočtena na krok o délce 3519 s (asi 58 min. 39 s). Výsledná časová řada 

teplot je k nahlédnutí na přiloženém CD v databázi „Teplota_Blatnicka.accdb“. Řada teplot je uložena 

v databázové tabulce „teploty_rada4“. Z této tabulky byly vytvořeny textové soubory pro vstup 

funkcí definujících okrajové podmínky v SW MSC.MARC/MENTAT. 

Všechny vstupy, tabulky Excel i databázi MS Access lze nalézt na přiloženém CD v adresáři 

„povrchove_teploty“. 

Počáteční podmínky modelu představují pouze přiblížení k složitému stavu reality. Jedná se o 

naprosto novou metodu modelování zemské kůry. Autorovi práce se nepodařilo v odborné literatuře 

najít podobný přístup. A tedy jeden z cílů práce bylo ověřit přípustnost této metody. 

Inicializace výpočtu modelu  

Počáteční podmínka pro předehřátí modelu daná vztahem (8.1) pro celý povrch modelu stanovuje 

konstantní teplotu 𝑇0(φ, R2)  = 287 K. Jak bylo popsáno v předchozí podkapitole, byly pro každý 

úsek zemské kůry vytvořeny funkce  𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇24 (obr. 8.3), které definují průběh teplot na povrchu 

příslušného úseku. Pro žádnou z těchto funkcí nebyla hodnota teploty v čase t0 = 0 s nastavena na 

hodnotu 287 K. Dále výstup hodnot zkoumaných veličin z modelu v kroku 0 (t0 = 0 s) je pro všechny 

veličiny roven nule. Kdyby i tyto hodnoty byly zahrnuty do analýz, pak by výsledky zkreslovaly. Neboť 

pro hodnocení chování veličin v daném časovém intervalu se využívají statistické charakteristiky, jako 

jsou maximum, minimum, aritmetický průměr, medián atd. 
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Přesně řečeno na samotném počátku výpočtu jsou hodnoty všech výstupních veličin nedefinované a 

to včetně teploty. Proto je zapotřebí nejprve model ustálit. Vedly se diskuse o úpravě okrajových 

podmínek pro teplotu, kdy se před samotný interval výpočtu vloží až tří měsíční sekvence 

povrchových teplot odpovídajících první hodnotě teploty v čase „nula“. Povrch by tedy v tomto 

inicializačním intervalu výpočtu měl pro každý úsek konstantní teplotu odpovídající počáteční 

hodnotě okrajové podmínky pro teplotu, tj. funkcemi 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇24. Nakonec podle prvních výsledků 

získaných z modelu se od tohoto odstoupilo a zvolil se postup, kdy interval výpočtu byl prodloužen na 

dva roky. Problém inicializace výpočtu modelu byl vyřešen tak, že do analýz byly převzaty hodnoty 

veličin až od určitého kroku výpočtu na počátku. 

Pro hloubkový profil byly do analýz zahrnuty hodnoty až od data a času 4.2.2008 00:48:37, krok = 83, 

celkový čas = 262116.7 s. Tedy do dalších výpočtů nevstupují hodnoty veličin za první tři denní cykly 

(celkový čas modelu t0 = 0 s, odpovídá datu 1.2.2008 00:00:00). 

Pro analýzu posunů uzlů povrchového profilu byly vytvořeny tzv. počáteční referenční hodnoty. Při 

spuštění modelu mají uzly posunutí nulové a jejich absolutní souřadnice v kartézském souřadném 

systému dle obr. 8.5 a 8.6 odpovídají polárním souřadnicím [φ; r]. Na počátku byly stanoveny 

referenční pozice uzlů povrchového profilu pomocí hodnot veličin posunutí pro osu X a osu Y 

v kartézském souřadném systému v kroku 6 výpočtu, tj. v celkovém čase modelu 18948.2 s neboli dle 

data a času: 1.2.2008 v 5:15:48. Takto vypočtené hodnoty posunutí byly převzaty jako počáteční 

referenční hodnoty [x0; y0]. Pro další výpočty představovaly počáteční polohu uzlů povrchového 

profilu. 

Obě dvě omezení byla stanovena odhadem na základě průběhu hodnot veličin od počátku výpočtu. 

Triangulace modelu 

Zvolené SW prostředí řeší úlohu pomocí MKP. Model má celkem 10116 uzlů a 8973 elementů. Jedná 

se o síť skládající se z rovinných čtyřúhelníkových elementů, z nichž každému přísluší 4 uzly. V každém 

uzlu jsou dva stupně volnosti (tj. 2 posuny v rovině). V další části této podkapitoly jsou podrobně 

popsána vybraná místa sítě, na kterých byla provedena analýza chování zemské kůry během 

stanoveného dvouletého intervalu výpočtu.  

Pro modelování chování zemské kůry do hloubky byla síť uzlů na rozhraní úseků 1 a 2 (viz obr. 8.1 a 

obr. 8.4) zjemněna. Do vcelku pravidelné sítě byly v radiálním směru od uzlu 1 na vnějším okraji 

modelu vloženy další uzly tak, aby byl model pod povrchem výrazně jemnější, tj. aby model při 

povrchu zemské kůry ukázal prostup tepla do hloubky několika metrů až desítek metrů. Bylo to 

navrženo z důvodu, že prostup tepla do hloubky zemské kůry je velmi pomalý a především je velmi 

silně tlumený (viz kap. 4.3 vztah 4.36). Toto místo v modelu je v dalším textu označováno jako 

„hloubkový profil“. 

Vytvořený hloubkový profil leží na přímce procházející středem modelu a uzlem 1 ležícím na vnějším 

okraji zemské kůry (viz obr. 8.1 - rozhraní mezi úseky 1 a 2). Průnik přímky a sítě elementů vytváří 

spojnici vnitřního okraje zemské kůry s povrchem v radiálním směru. Podle zavedeného značení pro 

všechny uzly ležící na této spojnici platí, že příslušný úhel je φ = 0°. Síť elementů na této spojnici a 

v jejím okolí byla výrazně zjemněna (viz obr. 8.4). 

Na těchto uzlech bylo zkoumáno chování modelu do hloubky – především chování teplotního pole a 

průběh napětí v jednotlivých hloubkách. V tabulce 8.4 je uveden seznam uzlů hloubkového profilu 

s počátečními hodnotami teploty, tj. s počáteční podmínkou modelu určenou funkcí T0(φ, r) ze 
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vztahu (8.1). Skutečnost, že se jedná o počáteční hodnoty teploty, je v tabulce patrná ze sloupců 

„Krok“, „Datum“ a „Čas“. Krok je všude roven 0 a datum a čas je 01.02.2008 00:00:00. 

Obr. 8.4 Triangulace modelu – hloubkový profil. 

 

Tab. 8.4 – Hloubkový profil - seznam uzlů s počáteční teplotou. 

Uzel 
Hloubka 

/m/ Krok 
Teplota 

/K/ Datum 
Čas 

/h:min:s/ 

1 0.0 0 287.0000 01.02.2008 00:00:00 

54 0.5 0 287.0083 01.02.2008 00:00:00 

67 1.5 0 287.0165 01.02.2008 00:00:00 

79 2.5 0 287.0331 01.02.2008 00:00:00 

92 4.0 0 287.0496 01.02.2008 00:00:00 

102 5.5 0 287.0661 01.02.2008 00:00:00 

118 8.0 0 287.0992 01.02.2008 00:00:00 

129 11.0 0 287.1323 01.02.2008 00:00:00 

143 13.5 0 287.1653 01.02.2008 00:00:00 

149 16.5 0 287.1984 01.02.2008 00:00:00 

160 22.0 0 287.2645 01.02.2008 00:00:00 

177 27.5 0 287.3307 01.02.2008 00:00:00 

183 33.0 0 287.3968 01.02.2008 00:00:00 

190 38.5 0 287.4629 01.02.2008 00:00:00 

199 44.0 0 287.5290 01.02.2008 00:00:00 
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Uzel 
Hloubka 

/m/ Krok 
Teplota 

/K/ Datum 
Čas 

/h:min:s/ 

224 55.0 0 287.6613 01.02.2008 00:00:00 

232 66.0 0 287.7935 01.02.2008 00:00:00 

244 88.0 0 288.0580 01.02.2008 00:00:00 

268 132.0 0 288.5871 01.02.2008 00:00:00 

283 176.0 0 289.1161 01.02.2008 00:00:00 

307 219.5 0 289.6451 01.02.2008 00:00:00 

314 263.5 0 290.1742 01.02.2008 00:00:00 

327 307.5 0 290.7032 01.02.2008 00:00:00 

336 351.5 0 291.2322 01.02.2008 00:00:00 

361 395.5 0 291.7613 01.02.2008 00:00:00 

372 439.5 0 292.2903 01.02.2008 00:00:00 

387 527.5 0 293.3484 01.02.2008 00:00:00 

405 615.0 0 294.4064 01.02.2008 00:00:00 

425 727.5 0 295.7584 01.02.2008 00:00:00 

449 840.0 0 297.1103 01.02.2008 00:00:00 

475 1064.5 0 299.8143 01.02.2008 00:00:00 

493 1289.0 0 302.5182 01.02.2008 00:00:00 

514 1582.0 0 306.0450 01.02.2008 00:00:00 

530 1875.0 0 309.5719 01.02.2008 00:00:00 

590 2344.0 0 315.2149 01.02.2008 00:00:00 

628 2812.5 0 320.8578 01.02.2008 00:00:00 

664 3281.5 0 326.5008 01.02.2008 00:00:00 

695 3750.0 0 332.1438 01.02.2008 00:00:00 

795 4687.5 0 343.4297 01.02.2008 00:00:00 

915 6094.0 0 360.3587 01.02.2008 00:00:00 

1010 7500.0 0 377.2876 01.02.2008 00:00:00 

1159 9375.0 0 399.8595 01.02.2008 00:00:00 

1269 11250.0 0 422.4314 01.02.2008 00:00:00 

1399 13125.0 0 445.0033 01.02.2008 00:00:00 

1502 15000.0 0 467.5752 01.02.2008 00:00:00 

1635 16875.0 0 490.1471 01.02.2008 00:00:00 

1738 18750.0 0 512.7191 01.02.2008 00:00:00 

1865 20625.0 0 535.2910 01.02.2008 00:00:00 

1966 22500.0 0 557.8629 01.02.2008 00:00:00 

2102 24375.0 0 580.4348 01.02.2008 00:00:00 

2206 26250.0 0 603.0067 01.02.2008 00:00:00 

2328 28125.0 0 625.5786 01.02.2008 00:00:00 

2429 30000.0 0 648.1505 01.02.2008 00:00:00 

 

Dalším krokem ve vyhodnocování výsledků byla analýza a zobrazení posunutí a napětí uzlů na 

povrchu zemské kůry – vnější okraj tenkého pásku zemské kůry. Pro každý úsek byly na povrchu 

zemské kůry vybrány krajní uzly a navíc jeden uzel uprostřed úseku (viz obr. 8.5 a 8.6), tj. uzly byly po 

obvodu rozmístěny po 7.5°. 
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Obr. 8.5 Triangulace modelu – rozložení uzlů a jejich značení na povrchu zemské kůry - povrchový 

profil. 

Seznam úseků (materiálů) barevně označených na obr. 8.6 a příslušejících uzlů s jejich dalšími 

charakteristikami je uveden v tabulce 8.5. Není tím řečeno, že libovolný blok neobsahuje na povrchu 

ještě další uzly, jak lze vidět na obr. 8.4 zobrazujícího triangulaci hloubkového profilu. Barevné 

značení bloků a číslování materiálů na obr. 8.6 je v souladu se základním schématem modelu (obr. 

8.1). Poloha uzlů v tabulce 8.5 je uvedena v polárních souřadnicích [φ ; r]. Vzdálenost dvou 

sousedních uzlů povrchového profilu se rovná délce oblouku, který v polárních souřadnicích odpovídá 

úhlu φ = 7,5° a poloměru r = 6378000 m. Intervaly pro úhel φ jsou uvedeny v tabulce 8.5. 
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Obr. 8.6 Triangulace modelu – povrch zemské kůry. 

Tab. 8.5 – Povrchový profil – úsek, uzly (dle obr. 8.6). 

Úsek 
Interval pro 

úhel 𝜑 /deg/ 
Poloměr r 

/m/ 
Uzel 

(levý okraj) 
Uzel 

(uprostřed) 
Uzel 

(pravý okraj) 

1 345-360 6378000 10258 10135 1 

2 0-15 6378000 1 7646 7094 

3 15-30 6378000 7094 51 3 

4 30-45 6378000 3 53 4 

5 45-60 6378000 4 55 5 

6 60-75 6378000 5 57 6 

7 75-90 6378000 6 59 7 

8 90-105 6378000 7 61 11461 

9 105-120 6378000 11491 63 11585 

10 120-135 6378000 11585 65 11782 

11 135-150 6378000 11782 67 11925 

12 150-165 6378000 11925 69 12044 

13 165-180 6378000 12044 71 13 

14 180-195 6378000 13 73 12234 

15 195-210 6378000 12234 9225 12424 

16 210-225 6378000 12424 9372 12500 

17 225-240 6378000 12500 9471 12599 

18 240-255 6378000 12599 9594 12674 

19 255-270 6378000 12674 9736 19 

20 270-285 6378000 19 9910 10004 



93 

Úsek 
Interval pro 

úhel 𝜑 /deg/ 
Poloměr r 

/m/ 
Uzel 

(levý okraj) 
Uzel 

(uprostřed) 
Uzel 

(pravý okraj) 

21 285-300 6378000 10004 12796 12919 

22 300-315 6378000 12919 13017 13116 

23 315-330 6378000 13116 13259 13384 

24 330-345 6378000 13384 13569 10258 
 

Tab. 8.6 - Povrchový profil – počáteční referenční hodnoty posunutí. 

Uzel Úhel 𝜑 /deg/ Poloměr Referenční posun x0 Referenční posun y0 

1 0,0 6378000 0,00013226 -0,00739464 

7646 7,5 6378000 0,00278646 -0,0150839 

7094 15,0 6378000 0,00536873 -0,0179808 

51 22,5 6378000 0,00446597 -0,0118144 

3 30,0 6378000 0,00523898 -0,0101977 

53 37,5 6378000 0,00742965 -0,00869419 

4 45,0 6378000 0,00663921 0,00493098 

55 52,5 6378000 0,0111821 -0,00625556 

5 60,0 6378000 0,0338279 -0,00626529 

57 67,5 6378000 0,0147179 0,0050224 

6 75,0 6378000 -0,00379778 0,0120019 

59 82,5 6378000 0,00732049 0,00750036 

7 90,0 6378000 0,0247695 0,0137554 

61 97,5 6378000 -0,00512402 0,010546 

11491 105,0 6378000 -0,035463 0,00338668 

63 112,5 6378000 -0,0169071 0,00450711 

11585 120,0 6378000 -0,014693 -0,00108902 

65 127,5 6378000 -0,0109757 -0,00421361 

11782 135,0 6378000 -0,00817542 -0,000744633 

67 142,5 6378000 -0,00719803 -0,00835628 

11925 150,0 6378000 -0,00144149 -0,00871091 

69 157,5 6378000 -0,00384059 -0,0120361 

12044 165,0 6378000 -0,000165524 -0,0107912 

71 172,5 6378000 0,000271722 -0,00378414 

13 180,0 6378000 0,000020907 -0,000120566 

73 187,5 6378000 0,00285449 0,00410217 

12234 195,0 6378000 0,00119196 0,00841921 

9225 202,5 6378000 -0,000792771 0,0107321 

12424 210,0 6378000 -0,00387712 0,0112804 

9372 217,5 6378000 -0,0052572 0,0099205 

12500 225,0 6378000 -0,00505315 -0,00110035 

9471 232,5 6378000 -0,0136983 0,00337319 

12599 240,0 6378000 -0,0315341 0,00975393 

9594 247,5 6378000 -0,0148616 -0,00375176 

12674 255,0 6378000 0,00360076 -0,00892726 

9736 262,5 6378000 -0,00668867 -0,00895844 

19 270,0 6378000 -0,0244625 -0,0110096 

9910 277,5 6378000 0,00483883 -0,00757616 

10004 285,0 6378000 0,033143 0,0003258 

12796 292,5 6378000 0,0173818 -0,00536104 
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Uzel Úhel 𝜑 /deg/ Poloměr Referenční posun x0 Referenční posun y0 

12919 300,0 6378000 0,01581 -0,00181375 

13017 307,5 6378000 0,0125661 0,000660499 

13116 315,0 6378000 0,00809687 0,00122327 

13259 322,5 6378000 0,00682863 0,00990459 

13384 330,0 6378000 0,00227902 0,00811212 

13569 337,5 6378000 0,000644585 0,0125175 

10258 345,0 6378000 0,00280391 0,0107523 

10135 352,5 6378000 -0,000587894 0,00191843 

 

V tabulce 8.6 jsou uvedeny referenční hodnoty posunutí uzlů po úvodních krocích výpočtu (krok 6). 

Objasněno je to výše v části podkapitoly „Inicializace výpočtu modelu“. 

Na závěr části kapitoly věnované triangulaci modelu je uveden příklad úseků v okolí uzlu 1 (φ = 0°). 

Na obrázku 8.7 je zobrazen příklad kruhové výseče modelu s popisem úseků a okrajových podmínek 

pro teplotu na povrchu zavedených a popsaných v předchozích částech této kapitoly. Okrajové 

podmínky na obrázku reprezentují funkce 𝑇𝑛 (n = 1, 2, … , 24). Je zde ukázáno i rozložení uzlů 

povrchového profilu v této části sítě. Na obrázku je také vidět, že okrajová podmínka je definovaná 

pro celý úsek oblouku na povrchu zemské kůry příslušného bloku. To znamená, že v krajních bodech 

bloku na povrchu je teplotní skok. Na obrázku se jedná o uzly 10258, 1 a 7094. 

 

 

Obr. 8.7 Model  – úsek zemské kůry (není vykreslen v reálném měřítku). 

 

Primární výstupy z modelu 

Než bylo možno začít s analýzou chování modelu, objevila se další dost zásadní překážka. Od počátku 

panovala shoda, že bude zapotřebí analyzovat jak denní tak i roční změny v zemské kůře. To vedlo 
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k vytváření rozsáhlého objemu dat pro stanovení okrajových podmínek. Nakonec do modelu s 

dvouletou periodou bylo nutno vytvořit vstup v rozsahu asi 861 600 číselných hodnot (čas a teplota), 

tj. celkem 24 časových řad s počtem 17950 hodnot nezávisle proměnné čas a stejného počtu 

funkčních hodnot pro teplotu. Nikdo v tuto chvíli nepřemýšlel o tom, jak se budou zpracovávat 

výsledky získané modelováním. 

SW MSC.MARC/MENTAT umí vytvářet převážně textové výstupy. K tomu se používají procedury 

„*.PROC“. Zvažovalo se, jak zpracovat výstupní data, aby se dala efektivně a relativně rychle 

zpracovávat. Možnost výstupu do prostředí Excel nebyl také vzhledem k objemu dat příliš vhodný. 

Proto se zvolila konverze výstupů do prostředí MS Access, který má k dispozici dostatečně silné 

nástroje pro analýzu dat.  

Jiná možnost by byla využít SW prostředků, které nabízí samotný SW MSC.MARC/MENTAT. Jedná se 

o možnost vytvoření zdrojového kódu (users procedures) v programovacích jazycích PYTHON nebo 

FORTRAN. Tato zajímavá možnost vytváření vlastního kódu bude předmětem zájmu při rozšiřování 

modelu v budoucnu, neboť autor disertační práce dlouhé roky vytvářel programy pro statistické 

zpracování dat v programovacím jazyce FORTRAN. 

Pro zvolenou veličinu a vybranou skupinu uzlů se vytvořil pro každý krok jeden textový soubor. 

Ukázka souboru je v příloze 10 a zároveň je celý textový soubor uložen na přiloženém CD s názvem 

„00005.txt“.  

Nejprve byl vygenerován výstup pro uzly hloubkového profilu (viz tab. 8.4). Výstupních textových 

souborů bylo vygenerováno 20001. Data z textových souborů pak byla importována do databáze MS 

Access. Autorem práce byl navržen postup a vytvořen program v programovacím jazyce Visual Basic 

(viz příloha 11). Pro zkoumání hloubkového profilu (53 uzlů – viz tab. 8.4) byly zvoleny následující 

veličiny: 

 Temperature – teplota; 

 Displacement – posunutí absolutní; 

 Equivalent of Stress – poměrné ekvivalentní napětí dle von Misese; 

 Minimum Principal Value of Stress – nejmenší hlavní napětí 𝜎1; 

 Intermediate Principal Value of Stress – hlavní napětí 𝜎2; 

 Maximum Principal Value of Stress – největší hlavní napětí 𝜎3; 

 Displacement X – posunutí v ose X kartézského souřadného systému; 

 Displacement Y - posunutí v ose Y kartézského souřadného systému. 

V databázi na přiloženém CD je celá databáze k dispozici. Názvy tabulek odpovídají názvům veličin. 

Na obrázku 8.8 lze vidět příklad tabulky v prostředí databáze MS Access vytvořené z textového 

souboru s názvem „00005.txt“ (viz příloha 10). Každá z osmi vstupních tabulek obsahuje 1 060 053 

záznamů, tj. celkem více než 8 miliónů hodnot. Každá tabulka obsahuje sloupec „Step“ a „dblTime“ 

(časový údaj ve formátu double precision), což odpovídá časové ose. Dále zde jsou sloupce „Node“ a 

„Depth“, které odpovídají uzlu a jeho hloubce pod povrchem zemské kůry. K těmto pak náleží 

hodnota dané veličiny (na obr. 8.8 se jedná o „Temperature“). Z takto vytvořených tabulek je možno 

při zkoumání jedné veličiny vytvářet závislost průběhu veličiny na čase nebo na hloubce. Pro analýzu 

bylo důležité zkoumat průběh veličin v časových intervalech dvouletého cyklu, které byly vybrány 

podle podmínek stanovených pro povrchovou teplotu. Např. rovnodennost, nebo dny s největším 

rozdílem teplot v průběhu dne. 
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Obr. 8.8 Databáze – import hodnot teploty ze souboru 00005.txt . 

Velmi významná výhoda zvoleného postupu je, že umožňuje relativně rychle a jednoduše vytvářet 

podklady pro analýzu v prostředí Matlab, Maple, MS Excel, SW AntHill atd. 

Příprava dat pro analýzu povrchového  profilu – popis výpočtů  

Na závěr části věnované přípravě k analýze výsledků získaných z modelu je uveden popis zpracování 

výstupních dat pro uzly povrchového profilu (tab. 8.5 a 8.6). Obdobně byl vytvořen výstup textových 

souborů (procedura v MSC.MARC/MENTAT). Proces konverze textových výstupů do dat uložených 

v databázových tabulkách je skoro totožný. Tabulky obsahují stejné sloupce. Protože se jedná 

o povrchový profil, tak u všech uzlů je hloubka nulová, tj. Depth = 0 (obr. 8.9). I zde byl výstup volen 

tak, aby bylo možno vytvářet závislost zvolených veličin v čase. Oproti hloubkovému profilu, kde je 

možno porovnávat průběh veličin i v závislosti na hloubce, tak v případě povrchového profilu lze 

studovat závislost na úhlu φ (polární souřadnice příslušného uzlu). Celkem byly vytvořeny čtyři 

výstupy: 

 Displacement = f(Time) – průběh absolutního posunutí v čase; 

 Displacement X =  f(Time) – posunutí v ose X kartézského souřadného systému; 

 Displacement Y =  f(Time) – posunutí v ose Y kartézského souřadného systému; 

 EquivalentofStress = f(Time) – průběh poměrného ekvivalentního napětí dle von Misese 

v čase. 

V jednom textovém souboru je zapsáno celkem 19993 uspořádaných dvojic pro jeden uzel (viz 

příloha 12 – příklad výstupního textového souboru). Každý soubor obsahuje hodnoty pro tři uzly. 
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Obr. 8.9 Databáze – import hodnot posunutí v ose X pro povrchový profil. 

Na obrázku 8.9 je představen printscreen obrazovky zobrazují tabulky v databázi MS Access. Na 

obrázku je zobrazen obsah tabulky s hodnotami posunutí ve směru osy X kartézského souřadného 

systému. Popis sloupců: 

 Step  krok (pro uzly povrchového profilu nebylo zapotřebí jej vyčíslit); 

 dblTime čas kroku výpočtu /s/; 

 Node  uzel; 

 Depth  hloubka uzlu /m/; 

 DisplacementX hodnota zkoumané veličiny – v tomto případě posunutí v ose X /m/; 

 sTime  čas kroku /h:min:s/; 

 sDay  den kroku /dd.mm/; 

 sYear  rok kroku. 

Po vytvoření tabulek závislých na čase byl čas v sekundách přepočítán na formát „den.měsíc.rok“ a 

„hodina:minuta:sekunda“ vzhledem k podmínce, že celkový čas modelu t0 = 0 s odpovídá datu 

1.2.2008 0:00:00 (viz tvorba okrajové podmínky pro teplotu na povrchu zemské kůry). 

Povrchový profil byl analyzován hlavně prostřednictvím statistických metod. K tomu bylo nutno 

provést větší množství výpočtů než v případě hloubkového profilu. Nejen v databázi MS Access ale i 

v prostředí SW Anthill a MSC.MARC/MENTAT byly realizovány výpočty: 

 Přepočet posunutí uzlů povrchového profilu v radiálním a tečném směru pro každý krok; 

 Tvorba statistického modelu – pro posunutí v radiálním a tečném směru 

o Statistické veličiny dle uzlů – maximum, minimum, aritmetický průměr; 

o Porovnání velikostí posunutí v radiálním a tečném směru; 

o Histogram pro každý uzel – rozdělení hodnot do 250 intervalů; 

o Příprava histogramů pro vstup do SW Anthill – soubory typu *.DIS; 

 Modelování v SW Anthill – metoda Monte Carlo; 
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 Výpočet mediánu pro radiální a tečné posunutí a porovnání s hodnotami dle Anthill; 

 Generování procedury vstupující do MSC.MARC/MENTAT pro vytvoření obrázků, ze kterých 

následně byla vytvořena animace zobrazující chování posunutí uzlů povrchového profilu 

v průběhu celého intervalu výpočtu. 

V příloze 13 je uveden úplný výpis programů vytvořených autorem práce v programovacím jazyku 

Visul Basic v prostření MS Access. Uveden je celý modul obsahující jednotlivé podprogramy pro 

tvorbu dat v databázových tabulkách. Vše je uloženo na přiloženém CD v adresáři 

„model_MSC_vystupni_data“ v databázi „ThermoVlna_v02b_calc.accdb“.  

V případě povrchového profilu byl stanoven následující cíl. Pro pravidelně položené uzly na povrchu 

vytvořit statistický model ukazující posuny uzlů během dvouletého intervalu výpočtu v modelu. Pro 

vypovídající zobrazení posunů bylo nutno provést přepočet posunutí ve směrech os X a Y na posunutí 

v radiálním a tečném směru.  

 

Obr. 8.10 Výpočet radiálního a tečného posunutí na povrchu. 

Na obrázku 8.10 je zobrazeno geometrické schéma ukazující vztah mezi vypočteným posunutím uzlu 

v kartézských souřadnicích [ x ≈ u;  y ≈ v ] a mezi radiálním a tečným posunutím [ ur ;  uφ ]. Na 

obrázku jsou vyznačeny body A1, A2, A3, A4, které tvoří obdélník. Pak pro posunutí u (ve směru osy X) 

platí: 

u =  𝐀𝐀𝟐 − 𝐀𝟏𝐀𝟐 = 𝐀𝐀𝟐 − 𝐀𝟑𝐀𝟒 = ur ∙ cosφ − uφ ∙ sinφ  ,   (8.2) 

pro posunutí v (ve směru osy Y) taktéž: 

v =  𝐀∗𝐀𝟑  + 𝐀𝟑𝐀𝟏 = 𝐀
∗𝐀𝟑  + 𝐀𝟒𝐀𝟐 = uφ ∙ cosφ + ur ∙ sinφ ,   (8.3) 

kde ve vztazích zápis 𝐀𝐢𝐀𝐣 označuje úsečku mezi body Ai a Aj. Vztahy (8.2) a (8.3) v maticovém zápise  

(
u
v
) =  (

cosφ − sinφ
sinφ cosφ

)(
 ur
uφ
)  =  [𝔸] (

 ur
uφ
) .      (8.4) 
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Vztah (8.4) představuje soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, kde lze ukázat, že matice 

soustavy rovnic 𝔸 je ortogonální, tj. dle definice ortogonální matice platí [𝔸][𝔸𝑇] = [𝔼] = [𝔸𝑇][𝔸], 

kde [𝔸𝑇] je transponovaná matice a [𝔼] je jednotková matice. Tedy vždy existuje jediné řešení a 

platí: 

(
 ur
uφ
)  =  [𝔸𝑇] (

u
v
)   =   (

cosφ sinφ
−sinφ cosφ

) (
u
v
)  .      (8.5) 

Dále je zapotřebí zahrnout do přepočtu i referenční posunutí stanovené pro uzly povrchového profilu 

(viz tab. 8.6), neboť v kroku 0 (počátek výpočtu modelu) jsou posunutí rovna nule. Na obrázku 8.11 je 

ukázáno schéma pro odvození vztahu. 

 

Obr. 8.11 Referenční posunutí pro přepočet posunutí v dalších krocích. 

Popis obrázku 8.11 - body A0, Ar, At zobrazují po řadě polohu uzlu: 

 A0   …   na počátku výpočtu v čase t0 = 0 s; 

 Ar   …   referenční polohu v 6. kroku výpočtu (viz hodnoty v tab. 8.6); 

 At   …   poloha uzlu v čase t výpočtu. 

Hodnoty složek vektorů ur⃗⃗  ⃗ = (u0, v0) a ut⃗⃗  ⃗ = (ut, vt) odpovídají veličinám DisplacementX a 

DisplacementY ve výstupech z modelu. Tedy pro přepočet posunutí v kartézských souřadnicích X a Y 

se použijí složky vektoru  u⃗  = (u, v). Dle obrázku 8.11 platí 

u⃗ =  ut⃗⃗  ⃗ − ur⃗⃗  ⃗ .         (8.6) 

Pro souřadnice vektoru u⃗  pak 

{
u = ut − u0 
v = vt − v0

}  .        (8.7) 

V příloze 13 je uveden úplný výpis modulu „calc_displacement“, ve kterém byly vytvořeny 

podprogramy použité pro přípravu dat pro analýzu posunutí uzlů povrchového profilu. Je zde uveden 

podprogram „Sub compute_components()“, který provede přepočet hodnot veličin DisplacementX a 

DisplacementY na radiální a tečné posunutí každého uzlu povrchového profilu a vše zapíše do 

databázové tabulky „Disp_components“. Ukázka části tabulky je ukázána na obr. 8.12. 
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Obr. 8.12 Databáze – výpočet radiálního a tečného posunutí. 

Na obrázku 8.12 jednotlivé sloupce představují 

 dblTime čas kroku výpočtu /s/; 

 Node uzel; 

 DispU0 referenční hodnota posunutí souřadnice X; 

 DispV0 referenční hodnota posunutí souřadnice Y; 

 DispU hodnota veličiny DisplacmentX v daném kroku výpočtu (v ose X); 

 DispV hodnota veličiny DisplacmentY v daném kroku výpočtu (v ose Y); 

 dispRad radiální posunutí uzlu v daném čase výpočtu /m/; 

 dispTan tečné (tangenciální) posunutí uzlu v daném čase výpočtu /m/; 

Z této tabulky pak byly vytvořeny histogramy pro radiální a tečné posunutí pro každý uzel 

povrchového profilu. Histogramy byly počítány pro 250 stejně velikých intervalů stanovených z 

rozptylu hodnot pro každý uzel. K tomu bylo nutno stanovit hranice intervalů a pak vypočítat četnost 

výskytu hodnot v každém intervalu. Zdroje programů v programovacím jazyce Visual Basic jsou 

uvedeny v příloze 13. Jedná se o podprogramy  

 Sub compute_bounds()  výpočet mezí intervalů z maximální a minimální hodnoty 

proměnné; 

 Sub compute_frequency() výpočet četností výskytu hodnot veličiny v každém intervalu. 

Pak byly vytvořeny textové soubory jako vstupy do SW Anthill – ve tvaru souboru „Saved 

Distribution“. Analýza hodnot pak proběhla v SW Anthill. Podobně byl proveden výpočet pro napětí 

HMH. Na přiloženém CD v adresáři „model_MSC_vystupni_data“ je uložen program pro zpracování 

analýzy metodou Monte Carlo „wandrol_rad_tan_2.ahw“ pro posunutí a „wandrol_stressHMH.ahw“ 

pro napětí HMH. Dále jsou tamtéž uloženy příklady souborů pro distribuci pro radiální a tečné 

posunutí a pro napětí HMH. Jedná se o soubory 

 U_rad_12424.DIS distribuční rozdělení radiálního posunutí pro uzel 12424; 

 U_fi_73.DIS  distribuční rozdělení tečného posunutí pro uzel 73; 

 HMH_stress_51.DIS distribuční rozdělení napětí HMH pro uzel 51. 
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Další výpočty již nebyly nijak složité. V databázi MS Access „ThermoVlna_v02b_calc.accdb“ uložené 

na CD jsou databázové tabulky s vypočtenými statistickými hodnotami pro radiální a tečné posunutí a 

pro napětí HMH (databázové tabulky „median_rad_tang“, „median_stressHMH“). Jedná se o 

minimum, maximum, aritmetický průměr a median. Vypočteno je to pro každý uzel povrchového 

profilu. 

 

Obr. 8.13 Databáze – tabulka statistických charakteristik posunutí. 

Na obrázku 8.13 jednotlivé sloupce databázové tabulky představují 

 Node uzel; 

 Type příznak typu posunutí - radiální = 1; tečné = 2; 

 Count počet prvků ve výběru; 

 minVal minimum; 

 maxVal maxVal; 

 averageVal aritmetický průměr z výběru; 

 medieval medián. 

Nakonec byl realizován ještě jeden grafický výstup. Pro posunutí byly vytvořeny animace chování 

těchto veličin za celý dvouletý výpočet modelu s krokem jednoho měsíce. Bylo nutné vytvořit 

proceduru pro SW MSC.MARC/MENTAT, která vygeneruje obrázky povrchového profilu v každém 

zvoleném kroku. Procedura je uložena na přiloženém CD v adresáři „Povrchovy_profil-animace“ 

s názvem „Tables_displacement_V02.proc“. V příloze 14 je uveden úplný výpis programu pro 

generování této procedury. Pomocí procedury byly vygenerovány obrázky dle zvoleného pohledu: 

 ANIMATIONS-displacement-beam-conturs-def-and-orig-BIG-scaled 

 ANIMATIONS-displacement-beam-conturs-def-and-orig-scaled 

 ANIMATIONS-displacement-contur-lines-def-and-orig-scaled 

 ANIMATIONS-displacement-vector-konstantní-legenda 

 ANIMATIONS-displacement-vector-proměnlivá-legenda 

Pro každý pohled bylo vygenerováno celkem 25 obrázků a z nich vytvořená animace. 
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Tab. 8.7 – Kroky – vytvoření obrázků pro animaci chování posunutí na povrchu. 

Krok 
animace Čas kroku /s/ Datum hodina 

Pořadové 
číslo dne 

0 300013.1 04.02.2008 11:20:13 1 

1 2892758.0 05.03.2008 11:32:38 31 

2 5485503.0 04.04.2008 11:45:03 61 

3 8075090.0 04.05.2008 11:04:50 91 

4 10667840.0 03.06.2008 11:17:20 121 

5 13260580.0 03.07.2008 11:29:40 151 

6 15853330.0 02.08.2008 11:42:10 181 

7 18442910.0 01.09.2008 11:01:50 211 

8 21035660.0 01.10.2008 11:14:20 241 

9 23628400.0 31.10.2008 11:26:40 271 

10 26221150.0 30.11.2008 11:39:10 301 

11 28813890.0 30.12.2008 11:51:30 331 

12 31403480.0 29.01.2009 11:11:20 361 

13 33996220.0 28.02.2009 11:23:40 391 

14 36588970.0 30.03.2009 11:36:10 421 

15 39181720.0 29.04.2009 11:48:40 451 

16 41771300.0 29.05.2009 11:08:20 481 

17 44364050.0 28.06.2009 11:20:50 511 

18 46956790.0 28.07.2009 11:33:10 541 

19 49549540.0 27.08.2009 11:45:40 571 

20 52139120.0 26.09.2009 11:05:20 601 

21 54731870.0 26.10.2009 11:17:50 631 

22 57324610.0 25.11.2009 11:30:10 661 

23 59917360.0 25.12.2009 11:42:40 691 

24 62506940.0 24.01.2010 11:02:20 721 

 

V tabulce 8.7 jsou uvedeny kroky v intervalu výpočtu, pro které byly vygenerovány ze SW 

MSC.MARC/MENTAT obrázky pro animaci. Údaj ve sloupci „Krok animace“ je na obrázcích uveden 

jako krok animace. Všech pět animací je uloženo na přiloženém CD v adresáři „Povrchovy_profil-

animace“.  

Podrobný popis zpracování výsledků je zde uveden proto, aby bylo alespoň zhruba vidět, o jak pracný 

a dlouhý proces se jednalo. Jak je uvedeno v závěru této práce, bude se v budoucnu pokračovat na 

dalším přibližování modelu k reálnému stavu. I proto je zde ukázáno, že jsou technicky připraveny a 

odladěny převody dat mezi různými SW prostředky. 
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8.2 Analýza hloubkového profilu 
V kapitole 4.3 jsou rozebrány teoretická východiska pojednávající o termoelastické vlně. Na 

výstupech z „modelu od povrchových teplot“ bude popsán vliv změn povrchových teplot na prostup 

teploty do hloubky a porovnání s odezvou na změny napětí. Pro celou práci bylo zásadní ověřit, zdali 

se změny povrchové teploty mohou projevit změnou napětí uvnitř zemské kůry. Z pohledu geofyziky 

zemské kůry byly doposud změny povrchových teplot vzhledem k podmínkám, které panují uvnitř 

zemské kůry, považovány za bezvýznamné. 

Dalším významným „vylepšením“ modelu je použití po částech homogenního a izotropního materiálu 

(tj. již zmíněné rozdělení zemské kůry na 24 materiálů). 

Pro povrchový uzel 1 byly dle tří kritérií z vypočtených výsledků dohledány dny, kde se pro 

povrchovou teplotu vyskytla extrémní hodnota 

 Minimální teplota během dne; 

 Maximální teplota během dne;  

 Maximum z rozdílu maximální a minimální teploty v průběhu dne. 

Tab. 8.8 – Dny s lokálními extrémy teplot na povrchu dle zvolených kritérií (uzel 1, φ=0°). 

Krok 
čas 
/s/ 

přepočet 
na dny Datum a čas 

minimum T  
/K/ 

maximum T  
/K/ 

max. denní 
rozdíl T /K/ 

19232 60735290 702.9547 03.01.2010 22:54:50 263.885     

4194 13244790 153.2962 03.07.2008 07:06:30   303.3492   

2791 8814070 102.0147 13.05.2008 00:21:10     15.7741 
 

Tabulka 8.8 obsahuje dny s vyhledanými extrémy teplot, kde sloupce obsahují 

 Krok   krok výpočtu; 

 Čas   celkový čas výpočtu; 

 Přepočet na dny pořadové číslo dne stanovené z celkového času; 

 Datum a čas  vypočtené datum čas z celkového času výpočtu; 

 Zbývající sloupce obsahují hodnotu příslušného extrému. 

Podobně byly pro povrchový uzel 1 dohledány dny s lokálními extrémy hodnot pro ekvivalentní 

napětí podle von Misese (dále bude označováno jako napětí HMH) a absolutními posuny dle 

následujících kritérií: 

 Minimální hodnota napětí HMH / absolutního posunu během dne; 

 Maximální hodnota napětí HMH / absolutního posunu během dne;  

 Maximum z rozdílu maximální a minimální hodnoty napětí HMH / absolutního posunu 

v průběhu dne. 

 V tabulce 8.9 jsou uvedeny dny s extrémy pro napětí HMH a v tabulce 8.10 jsou uvedeny dny pro 

absolutní posunutí. Význam sloupců je obdobný jako pro tabulku s lokálními extrémy pro teplotu 

(tab. 8.8). 
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Tab. 8.9 – Dny s lokálními extrémy napětí HMH na povrchu (uzel 1, φ=0°). 

Krok 
čas kroku  

/s/ 
přepočet 

na dny Datum a čas 
minimum  
HMH /Pa/ 

maximum 
HMH /Pa/ 

max. denní 
rozdíl 

HMH /Pa/ 

3696 11672090 135.0936 15.06.2008 02:14:50 175 745.6     

19257 60814240 703.8685 04.01.2010 20:50:40   52 044 660.0   

14172 44755640 518.0051 03.07.2009 00:07:20     24 660 494.0 
 

Tab. 8.10 – Dny s lokálními extrémy absolutního posunutí na povrchu (uzel 1, φ=0°). 

     
Absolutní posunutí 

Krok 
čas kroku  

/s/ 
přepočet 

na dny Datum a čas 
minimum  

/m/ 
maximum 

/m/ 
max. denní 
rozdíl /m/ 

6170 19485060 225.5215 13.9.2008 12:31:00 0.001101     

19258 60817400 703.9051 4.1.2010 21:43:20   20.50595   

3913 12357380 143.0252 23.6.2008 00:36:20     16.73353 

 

V SW Matlab byl vytvořen obrázek 8.14. Vypočtené kroky uvedené v tabulkách 8.8 a 8.9 byly použity 

pro zobrazení řezů. Popis na obr. 8.14 je uveden v anglickém jazyce, proto je vhodné uvést překlad 

 Time   celkový čas výpočtu modelu v intervalu < 0 ;  63154340 > /s/; 

 Day  celkový čas přepočtený na dny – v intervalu < 0 ;  731 > /den/; 

 Depth  hloubka v intervalu < 0 ;  30000 > /m/; 

 Temperature teplota v intervalu  < 263 ;  649 > /K/. 

 

 

Obr. 8.14 Průběh teplot v hloubkovém profilu - Temperature=f(Depth,Time). 

Pro všechny uzly hloubkového profilu (viz tab. 8.4) byl vytvořen autorem práce program v prostředí 

MS Access, který generuje textový soubor ve formátu vstupního souboru pro SW Matlab. Soubor 

obsahuje dvě nezávislé proměnné – čas a hloubku a závisle proměnnou teplotu. Pro napětí HMH byl 
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vytvořen stejný textový soubor, kde závisle proměnnou bylo napětí HMH. Oba soubory jsou 

k dispozici na přiloženém CD v adresáři „Matlab“ („Wnd_Temper_02.m“, „Wnd_HMH_01.m“). 

Průběh napětí v hloubkovém profilu s vyznačenými řezy z tab. 8.8 a 8.9 je ukázán na obrázku 8.15. 

Popis na obr. 8.15 je uveden v anglickém jazyce, proto je vhodné uvést překlad 

 Time   celkový čas výpočtu modelu v intervalu < 0 ;  63154340 > /s/; 

 Day  celkový čas přepočtený na dny – v intervalu < 0 ;  731 > /den/; 

 Depth  hloubka v intervalu < 0 ;  30000 > /m/; 

 Eq.von Mises Stress napětí HMH (von Mises) v intervalu  < 0 ;  52.1 > /Mpa/. 

 

Obr. 8.15 Průběh napětí HMH v hloubkovém profilu - Stress=f(Depth,Time). 

Obrázky 8.14 a 8.15 tedy zobrazují celkový průběh teploty a napětí HMH přes celý interval výpočtu 

od povrchu až ke spodnímu okraji zemské kůry v hloubce 30 km. V obou případech lze vidět, že na 

povrchu je průběh obou veličin více „rozkmitaný“, tj. je tam větší variabilita hodnot. Průběh teploty 

na povrchu odpovídá předepsané okrajové podmínce a uzlu 1 (hranice mezi úseky 1 a 2, viz obr. 8.1 

nebo tab. 8.1). Na obrázcích je použita barevná škála pro zobrazení hodnoty dané veličiny. Tak je lépe 

zobrazeno rozdělení hodnot v celém grafu. 

Pro napětí HMH se hodnoty v uzlu 2429 (hloubka Depth = 30km) vyskytují v intervalu <

525.2331 ;  482193.8 > /Pa/. Proto celý interval dle legendy na obrázku 8.15 náleží do barevné 

škály uvedené v legendě pod hodnotou 0.5 × 107 Pa a na obrázku je na spodním okraji tmavě 

modrý. 

Zobrazené grafy dávají celkovou představu o průběhu teploty a napětí HMH. Pro kroky s extrémy 

hodnot veličin dle tab. 8.8 a 8.9 jsou na obou grafech vyznačeny řezy. Pro každý z vyznačených šesti 

řezů jsou přiloženy grafy detailně zobrazující chování veličiny směrem do hloubky - pro teplotu, 

napětí HMH a absolutní posunutí. 
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Obr. 8.16 Průběh teploty v hloubkovém profilu – řezy dle obr. 8.14, φ=0° (vodorovná osa má 

nelineární měřítko). 

Na obrázku 8.16 je zobrazen průběh teploty pro šest vybraných kroků (tab. 8.8 a 8.9) výpočtu. 

Vodorovná osa má nelineární měřítko, aby byl lépe vidět odlišný průběh teploty těsně pod povrchem. 

Průběhy všech šesti křivek se asi od hloubky přibližně 16 m začínají překrývat. V tabulce 8.11 jsou 

uvedeny hodnoty teploty v krocích ve vybraných hloubkách. 

Tab. 8.11 – Útlum teplotních změn. 

  
Day 

  
102.0147 135.0936 153.2962 518.0051 702.9547 703.8685 0 

Node 
Depth 

/m/ 
T2791 /K/ T3696 /K/ T4194 /K/ 

T14172 
/K/ 

T19232 
/K/ 

T19257 
/K/ 

T0(r) /K/ 

1 0.0 283.2339 286.6499 303.3492 288.2717 263.8850 264.1440 287.0000 

149 16.5 287.2244 287.2119 287.1444 286.9338 286.6231 286.6189 287.1986 

160 22.0 287.2641 287.2639 287.2748 287.1953 287.0983 287.0984 287.2648 

199 44.0 287.5282 287.5235 287.5359 287.5203 287.5272 287.5277 287.5297 

244 88.0 288.0448 288.0534 288.0793 288.0563 288.0265 288.0261 288.0594 

628 2812.5 320.8593 320.8581 320.8535 320.8578 320.8642 320.8642 320.8578 

915 6094.0 360.3591 360.3588 360.3575 360.3587 360.3604 360.3604 360.3616 

1399 13125.0 445.003 445.0033 445.0042 445.0033 445.0021 445.0021 445.0031 

1738 18750.0 512.7191 512.7191 512.7187 512.7191 512.7195 512.7195 512.7188 

2102 24375.0 580.4348 580.4348 580.4348 580.4348 580.4346 580.4346 580.4344 

 

V tabulce 8.11 jsou uvedeny postupně následující údaje 

 Node – číslo uzlu (vybrané uzly s lokálními denními extrémy teploty a napětí na povrchu); 

 Depth – hloubka v metrech; 
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 Sloupce Tnnnn – teplota v kroku nnnn výpočtu modelu (v poli nad sloupcem je přepočet na 

den, který je zobrazen na obrázcích 8.14 a 8.15); 

 T0(r) – hodnota teploty v uzlu dle počáteční podmínky (vztah 8.1 – stacionární předehřátí). 

Z tabulky již je lépe viditelný útlum variability teploty do hloubky. Už v hloubce 16.5 m (uzel 149) je 

variabilita hodnot menší než 0.61 K (rozdíl maximální a minimální hodnoty v řádku tabulky). Ve 

hloubce 22 m (uzel 160) už je to jenom 0.18K. 

Teoretický odhad prostupu tepla do hloubky (pro homogenní a izotropní prostředí) 

V kapitole 4.3 je odvozen vztah (4.36) pro cyklické změny teploty při zemském povrchu. Podle něj lze 

odhadnout útlum amplitudy teplotních změn na povrchu Země, který závisí pouze na hloubce. Ze 

vztahu (4.36) se pro stanovení odhadu převezme pouze koeficient 

𝐤 = e−h√ω/2𝑎  ,         (8.8) 

kde   

 k koeficient ukazující útlum amplitudy změn povrchové teploty do hloubky /1/; 

 h hloubka pod povrchem /m/; 

 ω 2π/τ (τ je perioda cyklické změny) s−1   , pro τ = 1 den (86400s) je ω = 7.272205e-5; 

 a součinitel teplotní vodivosti  m2s−1. 

Koeficient k dle (8.8) ukazuje, jaká by mohla být přibližně amplituda hodnot teploty v hloubce h. 

Jedná se o teoretický ukazatel, neboť při odvození vztahu (4.36) se předpokládá homogenní a 

izotropní prostředí materiálu a hlavně teplota na povrchu je pro odvození definovaná jako sinusoida. 

Ani jedno z toho není splněno v realitě a ani v parametrech modelu, který se realitě více blíží. 

Především teplota na povrchu má dva dominantní cykly, a to denní a roční. Při měřeních teplot 

v hloubce jsou oba cykly zřetelné (viz [25], [26], [27], [30], [66]). Jedná se tedy o orientační ukazatel. 

Z odvození rovnice vedení tepla (tzv. Fourierova – Kirchhoffova rovnice vedení tepla, viz (4.9)) pro 

součinitel teplotní vodivosti platí  

𝑎 =  
λ

cp.ρ
      /m2. s−1/   ,        (8.9) 

kde 

 λ součinitel tepelné vodivosti vyjadřující schopnost materiálu vést teplo /W.m−1K−1/; 

 cp měrná tepelná kapacita / J. kg−1. K−1/; 

 ρ hustota / kg.m−3/. 

V tabulce 8.1 jsou uvedeny materiálové veličiny pro úsek 1 

 λ = 3  W.m−1K−1 ; 

 cp = 1100  J. kg−1. K−1 ; 

 ρ = 2760  kg.m−3 . 

Dosazením do (8.9) se získá hodnota součinitele teplotní vodivosti (také se používá pojem difuzivita) 

a = 9.88142E-07 m2. s−1. To řádově odpovídá hodnotě součinitele teplotní vodivosti použité pro žulu 

v kapitole 6 popisující pravděpodobnostní „model mezních stavů“, tj. a = 13E-07 m2. s−1. 
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Hodnoty koeficientu k z (8.8) pro hloubky při povrchu, např. pro h = 5 m je k = 6,72464E-14; pro 

h = 10 m je k = 4,52208E-27. Podle vztahu (4.36) by v úseku 1 prostoupilo teplo za jeden den do 

hloubky  

𝐻 = 
1 .(2𝜋)

√𝜔 2.𝑎⁄
= 

1 .(2𝜋)

√
2𝜋 86400⁄

2.9.88142.10−7 

= 1.0358 m .      (8.10) 

Pak koeficient k ze vztahu (8.8) je 0.00186744. Vypočtené hodnoty ukazují, že útlum změn teploty do 

hloubky je velmi rychlý. V tabulce 8.11 je vidět, že teploty ještě v hloubce h = 16.5 m mají variabilitu 

hodnot větší než 0.6 K. To je způsobeno prostupem teploty během delšího intervalu, kdy se projevuje 

roční cyklus teplot na povrchu. Ten zasahuje do hloubek 20 až 30m (viz [25], [27], [28], [30], [66]). 

Nicméně i v posledních dvou řádcích tabulky 8.11, tj. v hloubkách 18750 a 24375m, se teploty liší na 

posledních dvou resp. na posledním desetinném místě. Přičemž v těchto hloubkách jednoznačně již 

převládá vliv teploty na spodním okraji zemské kůry. V modelu byla teplota na spodním okraji 

definována jako počáteční podmínka a zároveň jako okrajová podmínka konstantou, tj. průměrnou 

teplotou v hloubce 30 km odhadovanou na Tp = 375 ℃ = 648,15 K.  

Dle teoretického vztahu (4.36) lze ukázat ještě na další jev související s prostupem tepla do hloubky. 

Člen −h√ω 2𝑎⁄  v argumentu kosinové funkce ukazuje, jak se perioda teploty v hloubce zpožďuje 

v hloubce oproti teplotě na povrchu. Pokud je zapotřebí stanovit teoretickou hloubku, kde průběh 

teploty bude přesně opačný oproti povrchu, pak musí vzhledem k vlastnostem funkce kosinus platit 

h√ω 2𝑎⁄ = π  ,         (8.11) 

pak z rovnice pro hloubku platí h =  0.517894801 m, což odpovídá uzlu 54 hloubkového profilu (tab. 

8.4). Na obrázku 8.17 je zobrazen průběh teploty vypočtený v modelu za období 6 dnů od 10.5.2008 

do 15.5.2008 pro uzel 1 (hloubka 0 m – tedy na povrhu) a pro uzel 54 (hloubka 0.5 m). 

 

Obr. 8.17 Porovnání průběhu teploty na povrchu v hloubce 0.5 m (opačná fáze mezi povrchem a 

hloubkou 0.5 m). 
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Z obrázku 8.17 je patrné, že průběh teploty v hloubce 0.5 m má otočenou fázi. Výstup z modelu je 

v souladu s teoretickými vztahy. Také je to v souladu s pozorováními. 

 

Obr. 8.18 Průběh napětí v hloubkovém profilu (φ=0°) – řezy dle obr. 8.15 (vodorovná osa má 

nelineární měřítko). 

 

Obrázek 8.18 zobrazuje průběh napětí HMH pro šest vybraných řezů (tab. 8.8 a 8.9) výpočtu. Oproti 

grafu na obrázku 8.16 (průběh teploty) je vidět, že útlum změn napětí do hloubky je výrazně menší. 

Z čehož lze vyslovit závěr, že změny teplot na povrchu, které se rychle do hloubky tlumí, vyvolávají 

výrazně větší změny napětí HMH do hloubek přes 11 km. Na to má také vliv po částech nehomogenní 

prostředí. 

 



110 

 

Obr. 8.19 Průběh absolutního posunutí v hloubkovém profilu (φ=0°) – řezy dle obr. 8.15 (vodorovná 

osa má nelineární měřítko). 

Na obrázku 8.19 je ukázán průběh absolutního posunutí pro šest vybraných řezů (tab. 8.8 a 8.9) 

výpočtu. Kroky výpočtu ukazují průběh posunutí v celém profilu od povrchu ke spodnímu okraji  

(ϕ=0°). V první části výpočtu v kroku 2791, tj. den 102.0147, se vypočtená hodnota absolutního 

posunutí pohybuje okolo 6 metrů, pak v kroku 3696 (den 135.0936) klesá na hodnotu přibližně 2.12 

m. V dalším kroku (4194, den 153.2962) už opět roste na 11.8 m a opět klesá na hodnotu asi 1.87 m 

(krok 14172, den 518.0051). Na konci výpočtu (kroky 19232 a 19257) absolutní posunutí roste 

k hodnotám nad 18.5 m. Zde se jednoznačně projevuje roční cyklus teplotních změn. 

Vzhledem k tomu, že veličina „Displacement“ zobrazuje absolutní posunutí v rovině, byly pro všech 6 

kroků analyzovány i hodnoty veličin „DisplacementX“ a „DisplacementY“. Veličiny po řadě ukazují 

posuny ve směru osy X a osy Y. Protože pro uzly hloubkového profilu platí, že ϕ=0°, tedy uzly leží 

přímo na ose X (viz obr. 8.1). Proto vlastně veličina „DisplacementX“ přímo odpovídá radiálnímu 

posunutí. A veličinu „DisplacementY“ lze v tomto případě považovat za tečné posunutí pro všechny 

uzly hloubkového profilu. Plyne to ze vztahu (8.5), neboť i po posunutí vzhledem k poloměru Země 

bude pro novou polohu uzlu φ ≈ 0°, a tedy ve vztahu (8.5) bude sinus ≈ 0 a kosinus ≈ 1. 

V tab. 8.12 jsou uvedeny průměry a rozptyly pro veličiny: 

 absolutní posunutí „Displacement“; 

 posunutí ve směru osy X „DisplacementX“; 

 Posunutí ve směru osy Y „DisplacementY“. 
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Tab. 8.12 – Posunutí ve vybraných krocích hloubkového profilu (φ=0°). 

Krok Displacement /m/ DisplacementX /m/ DisplacementY /m/ 

 Průměr Rozptyl Průměr Rozptyl Průměr Rozptyl 

2791 6.24228783 0.01481999 0.09400428 0.00089033 -6.24151304 0.01476635 

3696 2.11228553 0.00064924 0.03068885 0.00009118 -2.11204202 0.00064481 

4194 11.69298717 0.10268234 -0.20049929 0.00483903 11.69107321 0.10240552 

14172 1.87327972 0.00007664 0.02297323 0.00006226 -1.87312249 0.00007541 

19232 18.30608434 0.22870092 0.30442538 0.01094286 -18.30327113 0.22807980 

19257 19.23029113 0.23215438 0.31727761 0.01155448 -19.22739019 0.23148385 

 

Na základě statistických hodnot z tab. 8.12 lze usoudit, že ve vybraných krocích výpočtu je posunut 

celý hloubkový profil „jedním“ směrem. Vzhledem k tomu, že hodnota tečného posunutí 

(≈ „DisplacementY“) je o dva řády vyšší než posunutí radiální („DisplacementX“), tak z toho vyplývá, 

že v daném kroku je hranice úseků 1 a 2 (viz obr. 8.1) posunuta jako celek jedním směrem. V každém 

kroku se jedná především o posunutí tečné. 

Dle grafu průběhu napětí HMH (obr. 8.18) je vidět, že průběhy napětí přibližně v hloubce od 1582 m 

mění trend průběhu a do hloubky h = 11250 m se začínají k sobě výrazně blížit. Pro další zobrazení 

byla zvolena hloubka h = 2812.5 m (uzel 628) a vytvořeny grafy průběhu všech tří veličin v závislosti 

na čase. Na obrázcích 8.14 a 8.15 se jedná o poslední řez kolmý na ostatních 6 řezů. Do grafů vstupují 

hodnoty veličin pro krok výpočtu v každém dni dvouletého cyklu v čase mezi 06:00 a 07:00 

absolutního času modelu. 

 

Obr. 8.20 Průběh teploty v hloubce h = 2812.5 m (uzel 628, φ=0°) – periodická změna s malou 

amplitudou. 
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Obr. 8.21 Průběh napětí HMH v hloubce h = 2812.5 m (uzel 628, φ=0°) - periodická změna s velkou 

amplitudou. 

Na obrázku 8.20 je zobrazen průběh teploty v hloubce h = 2812.5 m. Hodnoty teplot se nachází 

v intervalu T ∈< 320.8537;  320.863 > K a jednoznačně ukazují na roční cyklus teplotních změn na 

povrchu. 

Hodnoty napětí HMH v hloubce h = 2812.5 m (viz obr. 8.21) se pohybují v intervalu stress HMH ∈<

16757.01;  3626766 > Pa. Rozptyl hodnot napětí HMH během výpočtu (dva roky) je výrazně větší 

než u teploty. Opět je zřetelný vliv ročního cyklu teplotních změn na zemském povrchu. 
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Obr. 8.22 Průběh absolutního posunutí v hloubce h = 2812.5 m (uzel 628, φ=0°). 

Z porovnání grafu absolutního posunutí v řezech dle vybraných kroků výpočtu (obr. 8.19) a průběhu 

hodnot absolutního posunutí v hloubce h = 2812.5 m (viz obr. 8.22) lze usoudit, že absolutní posunutí 

v každém čase je přibližně stejné v celém hloubkovém profilu, tedy že se posouvá celý úsek. Bylo 

diskutováno výše (viz tab. 8.12).  

Graf na obrázku 8.22 ukazuje jednoznačně zřetelný vliv ročního cyklu teplotních změn na povrchu na 

posunutích zemské kůry v celém profilu a ne jen v přípovrchových vrstvách. To je další významný 

závěr ukazující na skutečnost, že cyklické změny teplot na povrchu planety Země ovlivňují napěťově-

deformační pole v celém masívu zemské kůry. 

Další velmi významný fakt je, že graf na obr. 8.22 odpovídá výstupům z měření pomocí statických 

kyvadel popsaných v úvodu práce v kap. 2.5. Tedy by se mohlo jednat o potvrzení předpokladu, že 

statická kyvadla reagují na posunutí masívu zemské kůry vyvolané cyklickými změnami povrchových 

teplot. Aby bylo možno vyslovit jasný závěr, bude nutno ještě v modelu vytvořit další dva i více 

hloubkových profilů vzdálených od sebe o jeden až dva úseky a porovnat výstupy diskutované v této 

kapitole. 

Z grafů byla provedena celková analýza průběhu jednotlivých veličin. Nyní bude věnována pozornost 

jevu, který byl vysloven v případě grafu průběhu napětí HMH v hloubkovém profilu (obr. 8.18). A to, 

že poměrně malé změny povrchových teplot s rychlým útlumem do hloubky řádově v metrech 

vyvolávají podstatně větší změny průběhu napětí HMH do hloubky více než 10 km. Byly k tomu 

použity metody matematické statistiky – provedl se výpočet charakteristik variability rozdělení 

pravděpodobnosti náhodné veličiny, tj. výběrová směrodatná odchylka a variační koeficient. Variační 

koeficient lze použít i při porovnání variability proměnných v různých měrných jednotkách, jako tomu 

je u teploty a napětí, resp. i absolutního posunutí. 

V tabulce 8.13 jsou vypočteny variační koeficienty pro teplotu a napětí v některých hloubkách. 

Statistické charakteristiky jsou počítány za každý den výpočtu, kdy byl ve dni vybrán krok nacházející 
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se časově mezi 6:00 a 7:00 celkového času modelu. Z toho, jak byly vytvořeny okrajové podmínky, to 

pro uzly hloubkového profilu odpovídá lokálnímu času na povrchu (ϕ = 0°) mezi 12:00 a 13:00. 

Z tabulky 8.13 vyplývá, že variabilita v případě napětí HMH se skoro s hloubkou nemění. Na povrchu, 

kde lze očekávat vliv změny teploty na napětí největší, je řádově větší oproti variačnímu koeficientu 

pro teplotu. To lze vidět na průběhu obou veličin na povrchu zemské kůry (viz obr. 8.14 a 8.15). 

Tab. 8.13 – Variační koeficient – porovnání teploty a napětí HMH s hloubkou (φ=0°). 

  
Teplota napětí HMH 

Uzel 
Hloubka 

/m/ 
Průměr 

/K/ 

výběr. 
směrodat. 
odchylka 

/K/ 

variační 
koeficient 

/1/ 
Průměr  

/Pa/ 

výběr. 
směrodat. 
odchylka  

/Pa/ 

variační 
koeficient 

/1/ 

1 0 285.1 8.826040 0.03095903 18185289 10427261 0.5734 

54 0.5 282.1 5.201201 0.01843422 16658710 9532157 0.5722 

67 1.5 283.6 4.267341 0.01504723 13886084 7931092 0.5712 

79 2.5 284.2 2.632424 0.00926119 11021293 6364774 0.5775 

92 4 284.9 1.718093 0.00603063 8817915 5011864 0.5684 

118 8 286.0 0.748786 0.00261828 6069826 3237598 0.5334 

149 16.5 287.0 0.194954 0.00067933 4210611 2374211 0.5639 

183 33 287.4 0.007686 0.00002674 3185479 1847224 0.5799 

244 88 288.1 0.013002 0.00004514 2818207 1652152 0.5862 

283 176 289.1 0.027347 0.00009459 2608224 1530654 0.5869 

336 351.5 291.2 0.000232 0.00000080 2554740 1498013 0.5864 

387 527.5 293.3 0.000246 0.00000084 2435093 1427031 0.5860 

475 1064.5 299.8 0.003151 0.00001051 2124987 1244843 0.5858 

628 2812.5 320.9 0.002347 0.00000732 1430228 837046 0.5853 

695 3750 332.1 0.000762 0.00000229 1203692 704232 0.5851 

915 6094 360.4 0.000652 0.00000181 902256 527652 0.5848 

1010 7500 377.3 0.002517 0.00000667 752375 439881 0.5847 

1159 9375 399.9 0.000981 0.00000245 612853 358060 0.5843 

1269 11250 422.4 0.000257 0.00000061 495926 289257 0.5833 

1399 13125 445.0 0.000468 0.00000105 400763 232982 0.5813 

1502 15000 467.6 0.001125 0.00000241 331174 191547 0.5784 

1865 20625 535.3 0.000070 0.00000013 219219 125289 0.5715 

1966 22500 557.9 0.000107 0.00000019 193130 110637 0.5729 
 

Tímto je prokázána skutečnost, která byla diskutována výše v této kapitole při vyhodnocení grafů a 

tabulek ukazujících chování teploty a napětí HMH v modelu. Variační koeficient potvrzuje, že útlum 

teplotních změn (variability teploty) je v souladu s teorií (kap. 4.3 vztah 4.36) a také s měřeními (viz 

[7], [8], [9], [25], [26], [27], [28], [30], [66]). Z tabulky 8.13 je vidět, že malé změny teploty (výběrová 

směrodatná odchylka pro hloubku h=0 m) na povrchu a v malých hloubkách při povrchu (řádově do 

hloubky 30 m, což odpovídá přibližně ročnímu prostup tepla, viz [66]) má vliv na variabilitu napětí 

HMH do hloubek přes 10 km. 
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Napětí se, jak je vidět na grafu obr. 8.21 pro uzel 628 v hloubce 2812.5 m, během ročního cyklu dost 

výrazně mění. Podle času výpočtu modelu je vidět, že napětí je v zimě největší a létě nejmenší. 

Výběrová směrodatná odchylka (tab. 8.13) v uzlu 628 je 837046 Pa a variační koeficient je 0.585253. 

Ze srovnání těchto hodnot uvedených v tabulce lze usoudit, že útlum napětí do hloubky je téměř 

konstantní, neboť hodnota variačního koeficientu ukazuje na variabilitu hodnot vůči střední hodnotě. 

A ta je pro napětí skoro neměnná. 

Tuto napěťovou vlnu pojmenoval Berger termoelastickou vlnou (viz [5]), protože je generována 

termální vlnou u povrchu a šíří se jako napěťová vlna díky elastickým vlastnostem materiálu. 

Nyní ještě bude pozornost věnována chování napětí v hloubce během denní periody. Podle tab. 8.8 

byl vybrán den s minimální teplotou a den, kdy rozdíl maximální a minimální teploty během dne byl 

v celém intervalu výpočtu největší. Jedná se o dny 13.5.2008 (krok = 2791) a den 3.1.2010 (krok 

19232). Pro tyto dny byly vytvořeny tabulky pro uzly od hloubky 33 m (uzel 183) do 2812.5 m (uzel 

628). Hloubka pod povrchem byla vybrána proto, neboť teplota je v těchto uzlech již skoro konstantní 

za celý dvouletý interval výpočtu (viz tab. 8.13 – variabilita teploty za celý výpočet). 

Tab. 8.14 – Napětí HMH – denní charakteristiky do hloubky v kroku 2791 (φ=0°). 

Krok 2791 Napětí HMH   /Pa/ 

Uzel 
Hloubka 

/m/ Minimum Maximum Průměr Variabilita 

183 33.0 151766 4169229 1828610 4017463 

199 44.0 165292 4027125 1769923 3861833 

232 66.0 160268 3907171 1720984 3746903 

244 88.0 161832 3684504 1625145 3522672 

283 176.0 114046 3444190 1508605 3330144 

314 263.5 102659 3429701 1497441 3327042 

336 351.5 98864 3392939 1479774 3294075 

387 527.5 93040 3238950 1412410 3145910 

425 727.5 87778 3079276 1343351 2991498 

449 840.0 85443 3003823 1310810 2918380 

475 1064.5 80909 2830929 1236364 2750020 

514 1582.0 73633 2434089 1065350 2360456 

530 1875.0 71100 2253271 987519 2182171 

628 2812.5 67047 1908052 838718 1841005 
 

Tab. 8.15 – Napětí HMH – denní charakteristiky do hloubky v kroku 19232 (φ=0°). 

Krok 19232 Napětí HMH  /Pa/ 

Uzel Hloubka Minimum Maximum Průměr Variabilita 

183 33.0 6493179 9379254 7423214 2886075 

199 44.0 6306316 9096468 7210833 2790152 

232 66.0 6153226 8862334 7034996 2709108 

244 88.0 5832574 8395665 6665943 2563091 

283 176.0 5413479 7814181 6186805 2400702 

314 263.5 5360876 7746959 6128721 2386083 
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Krok 19232 Napětí HMH  /Pa/ 

Uzel Hloubka Minimum Maximum Průměr Variabilita 

336 351.5 5289997 7649143 6048655 2359146 

387 527.5 5040262 7297477 5763841 2257215 

425 727.5 4787212 6941273 5474826 2154061 

449 840.0 4668519 6774078 5339187 2105559 

475 1064.5 4400231 6392773 5032358 1992542 

514 1582.0 3784366 5509789 4328145 1725423 

530 1875.0 3502634 5106485 4005995 1603851 

628 2812.5 2963202 4331568 3389205 1368366 

 

V tabulkách 8.14 a 8.15 je ve sloupci „Variabilita“ vypočten rozdíl mezi maximem a minimem. 

Z tab. 8.14 a 8.15 lze vidět, že v horních vrstvách zemské kůry, mezi hloubkami od 33 m (uzel 183) do 

1064.5 m (uzel 475) není pokles napětí HMH generovaného termickou vlnou u povrchu nijak 

významný. Pokles je jen o řád menší než na povrchu (tab. 8.13 a obr. 8.18), kde je napětí HMH 

největší. 

Také je patrno, že denní variabilita napětí HMH je tak velká, že pro pevnost materiálů i v hloubkách 

okolo 1 km je již významná. Lze tedy vyslovit závěr, že model ukázal, že změny teplot na povrchu 

vyvolávají tak veliká přídavná napětí uvnitř zemské kůry, která mohou zemskou kůru „roztrhat“. 
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8.3 Analýza posunutí a napětí na povrchu zemské kůry 
Jako poslední byla provedena analýza reakce povrchu zemské kůry na změny povrchové teploty. 

V kapitole 8.2 je vidět (tab. 8.9), že rozdíl maximálního a minimálního napětí HMH na povrchu v  

jednom dni dosahuje hodnot i přes 24 MPa. Autor práce se domnívá, že právě vysoká variabilita 

napětí, které je vyvolané změnou teplot denního a ročního cyklu na povrchu zemské kůry může 

významně přispívat ke vzniku nevratným deformacím uvnitř zemské kůry. Tyto deformace mohou být 

z pohledu objemu zemské kůry nepatrné, ale jejich neustálé opakování pak může ve svém důsledku 

vést k seismickým jevům již dost významného rozsahu. 

Pro povrchový profil (viz tab. 8.5 a 8.6) byl vytvořen stochastický model pomocí SW Anthill a také byla 

vytvořena animace ukazující chování zemské kůry za celý dvouletý interval výpočtu. Krok animace byl 

30 dnů (viz tab. 8.7). Animace jsou uloženy na přiloženém CD v adresáři „Povrchovy_profil-animace“.  

 

 

Obr. 8.23 Vektory posunutí na povrchu v čase 13260580 s, tj. dne 03.07.2008 (vektory nejsou 

v měřítku vůči modelu). 
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Obr. 8.24 Vektory posunutí na povrchu v čase 28813890 s, tj. dne 30.12.2008 (vektory nejsou 

v měřítku vůči modelu). 

Veličina „Time“ na obrázku neukazuje skutečný čas výpočtu ale pořadové číslo kroku animace (viz 

tab. 8.7). Pro posunutí byly vytvořeny následující typy grafických výstupů:  

 ANIMATIONS-displacement-beam-conturs-def-and-orig-BIG-scaled.gif 

 ANIMATIONS-displacement-beam-conturs-def-and-orig-scaled.gif 

 ANIMATIONS-displacement-contur-lines-def-and-orig-scaled1.gif 

 ANIMATIONS-displacement-vector-konstantní-legenda1.gif 

 ANIMATIONS-displacement-vector-proměnlivá-legenda1.gif 

Z obrázků je vidět, že posunutí v tečném směru jsou výrazně větší než posunutí v radiálním směru. 

Proto byla pozornost zaměřena na porovnání obou typů posunutí v jednotlivých uzlech povrchového 

profilu. Byl vytvořen stochastický model chování zemské kůry na povrchu, který je v podkapitole 

detailně popsán. 

Tab. 8.16 – Statistické charakteristiky radiálního posunutí uzlů povrchového profilu. 

radiální posunutí  SQL databáze AntHill 

Uzel 
Úhel ϕ 
/deg/ 

Minimum 
/m/ Průměr /m/ 

Maximum  
/m/ Medián  /m/ Medián  /m/ 

TOTAL   -3.991671 -0.613224 2.816905 -0.565907 -0.565425 

       1 0.0 -0.247709 0.045662 0.264486 0.047964 0.048070 
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radiální posunutí  SQL databáze AntHill 

Uzel 
Úhel ϕ 
/deg/ 

Minimum 
/m/ Průměr /m/ 

Maximum  
/m/ Medián  /m/ Medián  /m/ 

7646 7.5 -1.069984 -0.220166 0.744611 -0.224746 -0.225239 

7094 15.0 -0.225554 0.050253 0.273853 0.052192 0.052106 

51 22.5 -2.949429 -0.597693 2.074209 -0.610372 -0.609791 

3 30.0 -2.840615 -0.575473 1.996382 -0.585875 -0.589606 

53 37.5 -2.451921 -0.498885 1.719541 -0.509100 -0.509240 

4 45.0 -2.948489 -0.593957 2.117883 -0.607631 -0.604933 

55 52.5 -3.122978 -0.632979 2.204687 -0.646017 -0.646084 

5 60.0 -3.688951 -0.746602 2.596254 -0.760767 -0.762182 

57 67.5 -3.284413 -0.665639 2.317962 -0.679285 -0.679903 

6 75.0 -3.600448 -0.728494 2.538881 -0.742112 -0.744516 

59 82.5 -2.910104 -0.590158 2.054802 -0.602262 -0.600756 

7 90.0 -3.126893 -0.632771 2.203372 -0.644606 -0.646967 

61 97.5 -3.260287 -0.660954 2.301363 -0.674419 -0.672389 

11491 105.0 -3.269007 -0.658896 2.344291 -0.674046 -0.672805 

63 112.5 -3.078366 -0.623752 2.171800 -0.636171 -0.635934 

11585 120.0 -3.613587 -0.732255 2.538011 -0.746891 -0.748583 

65 127.5 -3.173468 -0.643556 2.232398 -0.657253 -0.659318 

11782 135.0 -3.171930 -0.642370 2.232703 -0.653851 -0.657984 

67 142.5 -3.036209 -0.616722 2.138323 -0.629318 -0.629598 

11925 150.0 -3.896294 -0.789001 2.740027 -0.804463 -0.806090 

69 157.5 -3.991671 -0.808510 2.816905 -0.824109 -0.825623 

12044 165.0 -3.199840 -0.645226 2.294331 -0.659865 -0.658717 

71 172.5 -2.829153 -0.573808 1.996196 -0.585015 -0.584828 

13 180.0 -2.850070 -0.577022 2.007131 -0.587572 -0.589402 

73 187.5 -3.290911 -0.667605 2.323781 -0.681282 -0.679138 

12234 195.0 -3.451112 -0.699088 2.430043 -0.712810 -0.712300 

9225 202.5 -3.446525 -0.698456 2.433441 -0.712221 -0.712473 

12424 210.0 -3.481797 -0.705072 2.452611 -0.718217 -0.719768 

9372 217.5 -3.153902 -0.639660 2.224569 -0.651861 -0.651908 

12500 225.0 -2.889573 -0.583077 2.063464 -0.595809 -0.595777 

9471 232.5 -3.225099 -0.653850 2.270460 -0.667549 -0.670153 

12599 240.0 -3.643746 -0.739617 2.553612 -0.753681 -0.755094 

9594 247.5 -3.900572 -0.792134 2.746832 -0.807797 -0.808253 

12674 255.0 -3.421864 -0.694008 2.417951 -0.706880 -0.705438 

9736 262.5 -2.969488 -0.607632 2.114656 -0.618371 -0.618616 

19 270.0 -3.264306 -0.662024 2.271688 -0.676898 -0.676559 

9910 277.5 -3.891178 -0.791065 2.689200 -0.807948 -0.807631 

10004 285.0 -3.323049 -0.665437 2.371287 -0.681928 -0.681295 

12796 292.5 -3.731120 -0.756405 2.623065 -0.771596 -0.773357 

12919 300.0 -3.443254 -0.697380 2.418230 -0.711879 -0.711933 

13017 307.5 -3.195928 -0.648019 2.255990 -0.661536 -0.661250 

13116 315.0 -3.107899 -0.628968 2.190442 -0.641123 -0.642431 
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radiální posunutí  SQL databáze AntHill 

Uzel 
Úhel ϕ 
/deg/ 

Minimum 
/m/ Průměr /m/ 

Maximum  
/m/ Medián  /m/ Medián  /m/ 

13259 322.5 -3.210917 -0.650901 2.267816 -0.664681 -0.664147 

13384 330.0 -3.473598 -0.702698 2.446307 -0.716066 -0.716477 

13569 337.5 -3.841410 -0.777634 2.709838 -0.793029 -0.794236 

10258 345.0 -1.664193 -0.333632 1.236957 -0.340637 -0.341247 

10135 352.5 -1.383713 -0.281419 0.969561 -0.287323 -0.288036 
 

V tabulce 8.16 jsou uvedeny výsledky výpočtů pro radiální posunutí na povrchu. Statistické 

charakteristiky byly stanoveny výpočtem v SQL databázi a druhá hodnota mediánu byla převzata ze 

SW Anthill. První řádek ukazuje charakteristiky za všechny hodnoty vypočtené pro celý povrchový 

profil (celkem 959664 hodnot). Průměr u radiálního posunutí je u všech uzlů záporný – tedy ve 

většině případů je povrch zatlačován směrem ke středu Země. 

Tab. 8.17 – Statistické charakteristiky tečného posunutí uzlů povrchového profilu. 

tečné posunutí SQL databáze AntHill 

Uzel 
Úhel ϕ  
/deg/ 

Minimum  
/m/ 

Průměr  
/m/ 

Maximum  
/m/ 

Medián  
/m/ 

Medián  
/m/ 

TOTAL   -29.331777 0.063933 40.070023 0.059297 0.055363 

       1 0.0 -22.405145 -4.016917 19.706385 -4.162141 -4.155867 

7646 7.5 -13.167980 1.980264 12.992962 2.202931 2.203522 

7094 15.0 -29.331777 7.971764 40.070023 8.206098 8.205548 

51 22.5 -6.667464 1.772484 8.890464 1.825766 1.822645 

3 30.0 -8.410809 0.015862 8.880879 0.112387 0.108814 

53 37.5 -2.733061 -0.369284 2.724747 -0.443892 -0.444654 

4 45.0 -12.265832 -2.029589 11.494079 -2.109717 -2.114735 

55 52.5 -1.619803 0.019862 1.584367 0.053935 0.053834 

5 60.0 -11.991985 2.225961 13.202844 2.310958 2.311249 

57 67.5 -1.703642 0.148204 1.321986 0.202856 0.202752 

6 75.0 -8.316151 -1.156488 9.357056 -1.263124 -1.263755 

59 82.5 -2.202902 0.168749 1.710141 0.243133 0.243539 

7 90.0 -10.964751 1.914396 11.641080 2.001358 2.002252 

61 97.5 -1.717808 -0.088355 1.903794 -0.117902 -0.117302 

11491 105.0 -14.292981 -2.386571 13.402903 -2.479908 -2.480774 

63 112.5 -2.136792 -0.321966 2.297582 -0.361380 -0.361097 

11585 120.0 -6.676715 -0.051041 6.316006 -0.041648 -0.041540 

65 127.5 -2.620005 0.196727 1.918440 0.304389 0.304310 

11782 135.0 -10.374590 1.212906 8.992166 1.452261 1.450878 

67 142.5 -3.431526 0.537606 3.128304 0.602292 0.601411 

11925 150.0 -12.217613 2.033221 12.652762 2.130961 2.138069 

69 157.5 -3.368985 -0.578049 3.254372 -0.603513 -0.604307 

12044 165.0 -23.284528 -4.365703 18.689545 -4.468764 -4.469298 

71 172.5 -2.412931 -0.367422 2.594586 -0.407769 -0.407727 
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tečné posunutí SQL databáze AntHill 

Uzel 
Úhel ϕ  
/deg/ 

Minimum  
/m/ 

Průměr  
/m/ 

Maximum  
/m/ 

Medián  
/m/ 

Medián  
/m/ 

13 180.0 -10.843711 2.072278 12.114409 2.148608 2.139710 

73 187.5 -2.344523 0.396470 2.438536 0.427827 0.427631 

12234 195.0 -9.007515 0.961226 7.542674 1.075193 1.080069 

9225 202.5 -2.045828 0.180401 1.597627 0.244787 0.245550 

12424 210.0 -6.245059 -0.379791 7.471727 -0.503008 -0.502522 

9372 217.5 -3.101930 -0.514486 3.085332 -0.543878 -0.545275 

12500 225.0 -12.566509 -2.093027 11.838935 -2.173717 -2.173286 

9471 232.5 -2.061168 0.018279 1.922392 0.059845 0.060519 

12599 240.0 -13.427477 2.207517 13.803798 2.395361 2.396578 

9594 247.5 -2.078801 0.147412 1.551424 0.237443 0.237499 

12674 255.0 -8.193241 -1.127393 8.960823 -1.231689 -1.232754 

9736 262.5 -3.634378 0.168002 2.734815 0.216110 0.216868 

19 270.0 -18.844958 1.926130 16.550423 2.003986 1.995067 

9910 277.5 -2.515986 -0.117068 2.376055 -0.148354 -0.148072 

10004 285.0 -14.114205 -2.368588 14.466366 -2.543989 -2.561178 

12796 292.5 -2.534931 -0.399108 2.579560 -0.460337 -0.459958 

12919 300.0 -6.537996 -0.083045 6.221886 -0.093497 -0.093447 

13017 307.5 -2.130202 0.200543 1.685076 0.266188 0.266355 

13116 315.0 -9.207633 1.157171 8.282640 1.256290 1.258941 

13259 322.5 -3.271788 0.624200 3.667678 0.662272 0.663308 

13384 330.0 -12.221221 2.082060 12.821112 2.177359 2.173141 

13569 337.5 -2.657303 -0.430821 2.697734 -0.459532 -0.459640 

10258 345.0 -23.800367 -4.473265 18.998453 -4.579458 -4.585868 

10135 352.5 -8.195234 -1.552937 6.756131 -1.599062 -1.599643 
 

V tabulce 8.17 jsou uvedeny výsledky výpočtů pro tečné posunutí na povrchu zemské kůry. Statistické 

charakteristiky byly stanoveny výpočtem v SQL databázi a druhá hodnota mediánu byla převzata ze 

SW Anthill. První řádek ukazuje charakteristiky za všechny hodnoty vypočtené pro celý povrchový 

profil (celkem 959664 hodnot).  

V tabulkách 8.16 a 8.17 jsou porovnány hodnoty mediánu stanoveného výpočtem z řady hodnot 

v databázi (dle definice mediánu pro množinu diskrétních hodnot) s hodnotou mediánu vypočtenou 

simulací pomocí metody Monte Carlo v programu Anthill. 

Z porovnání obou tabulek je vidět, že tečné posuny v absolutní hodnotě jsou výrazně větší než 

posuny radiální. Je to vidět i na obr. 8.24.  

Tab. 8.18 – Poměr tečného a radiálního posunutí pro jednotlivé statistické charakteristiky. 

Poměr tečného a radiálního posunutí pro jednotlivé charakteristiky 

Uzel 
Úhel ϕ 
/deg/ Minimum Průměr Maximum Medián 

TOTAL   7.3482 0.1043 14.2248 0.1048 
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Poměr tečného a radiálního posunutí pro jednotlivé charakteristiky 

Uzel 
Úhel ϕ 
/deg/ Minimum Průměr Maximum Medián 

1 0.0 90.4496 87.9699 74.5082 86.7771 

7646 7.5 12.3067 8.9944 17.4493 9.8019 

7094 15.0 130.0430 158.6341 146.3196 157.2284 

51 22.5 2.2606 2.9655 4.2862 2.9912 

3 30.0 2.9609 0.0276 4.4485 0.1918 

53 37.5 1.1147 0.7402 1.5846 0.8719 

4 45.0 4.1600 3.4171 5.4272 3.4720 

55 52.5 0.5187 0.0314 0.7186 0.0835 

5 60.0 3.2508 2.9815 5.0853 3.0377 

57 67.5 0.5187 0.2226 0.5703 0.2986 

6 75.0 2.3098 1.5875 3.6855 1.7021 

59 82.5 0.7570 0.2859 0.8323 0.4037 

7 90.0 3.5066 3.0254 5.2833 3.1048 

61 97.5 0.5269 0.1337 0.8272 0.1748 

11491 105.0 4.3723 3.6221 5.7173 3.6791 

63 112.5 0.6941 0.5162 1.0579 0.5681 

11585 120.0 1.8477 0.0697 2.4886 0.0558 

65 127.5 0.8256 0.3057 0.8594 0.4631 

11782 135.0 3.2708 1.8882 4.0275 2.2211 

67 142.5 1.1302 0.8717 1.4630 0.9571 

11925 150.0 3.1357 2.5770 4.6178 2.6489 

69 157.5 0.8440 0.7150 1.1553 0.7323 

12044 165.0 7.2768 6.7662 8.1460 6.7722 

71 172.5 0.8529 0.6403 1.2998 0.6970 

13 180.0 3.8047 3.5913 6.0357 3.6568 

73 187.5 0.7124 0.5939 1.0494 0.6280 

12234 195.0 2.6100 1.3750 3.1039 1.5084 

9225 202.5 0.5936 0.2583 0.6565 0.3437 

12424 210.0 1.7936 0.5387 3.0464 0.7004 

9372 217.5 0.9835 0.8043 1.3869 0.8343 

12500 225.0 4.3489 3.5896 5.7374 3.6483 

9471 232.5 0.6391 0.0280 0.8467 0.0896 

12599 240.0 3.6851 2.9847 5.4056 3.1782 

9594 247.5 0.5329 0.1861 0.5648 0.2939 

12674 255.0 2.3944 1.6245 3.7060 1.7424 

9736 262.5 1.2239 0.2765 1.2933 0.3495 

19 270.0 5.7730 2.9095 7.2855 2.9605 

9910 277.5 0.6466 0.1480 0.8836 0.1836 

10004 285.0 4.2474 3.5594 6.1006 3.7306 

12796 292.5 0.6794 0.5276 0.9834 0.5966 

12919 300.0 1.8988 0.1191 2.5729 0.1313 

13017 307.5 0.6665 0.3095 0.7469 0.4024 
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Poměr tečného a radiálního posunutí pro jednotlivé charakteristiky 

Uzel 
Úhel ϕ 
/deg/ Minimum Průměr Maximum Medián 

13116 315.0 2.9627 1.8398 3.7813 1.9595 

13259 322.5 1.0190 0.9590 1.6173 0.9964 

13384 330.0 3.5183 2.9630 5.2410 3.0407 

13569 337.5 0.6918 0.5540 0.9955 0.5795 

10258 345.0 14.3015 13.4078 15.3590 13.4438 

10135 352.5 5.9226 5.5182 6.9682 5.5654 
 

V tabulce 8.18 jsou vypočteny poměry (absolutní hodnota) pro tečné a radiální posunutí ( |tečné 

napětí / radiální napětí| ). Z tabulky lze odečíst, že se na povrchu nachází několik dost výrazných 

extrémů. U uzlu 7094 je dokonce poměr u všech charakteristik větší než 100. U uzlů 1, 7046, 10258 

jsou poměry větší než deset. Tedy tyto uzly se výrazně více posouvají v tečném směru oproti 

radiálnímu směru. Tato skutečnost bude předmětem dalšího bádání navazujícího na tuto disertační 

práci, protože se tady objevují dvě otázky. Všechny uvedené uzly se vyskytují v úsecích vedle sebe 

(úsek 1 a 2 modelu). V žádné části povrchu tak výrazné tečné posuny nejsou. Je tedy otázkou, zdali to 

je způsobeno různými materiály v obou úsecích modelu nebo se zde projevil jev známý pod pojmem 

„západní kontinentální drift“. 

Dílší závěry: 

 Radiální posunutí kmitá více kolem nuly – ale jsou uzly, které se výrazně vychylují v tečném 

směru na jednu stranu např. 7094, 12044, 10258. 

 Hodnoty se významně různí na různých místech povrchu (v uzlech) – z postupu vytváření 

modelu to může být způsobeno především rozdíly v materiálech jednotlivých úseků a v 

jejich interakci. 

Výstup ze SW Anthill pro tečné a radiální napětí povrchového profilu 

V kapitole 8.1 byl popsán postup vytvoření souborů popisujících histogramy pro radiální a tečné 

posunutí a pro napětí HMH. Tyto soubory sloužily jako vstup „Saved Distribution“ do SW Anthill. Po 

načtení a nastavení všech parametrů byla spuštěna simulace s počtem 2 milióny simulací. Výstupy 

jsou zobrazeny v tabulce 8.19. 

Tab. 8.19 - Histogramy a distribuční funkce radiálního a tečného posunutí uzlů povrchového profilu. 

Histogramy a distribuční funkce radiálního a tečného posunutí 

Uzel  1 (ϕ = 0°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)    

Uzel  7646 (ϕ = 7.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  
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Histogramy a distribuční funkce radiálního a tečného posunutí 

Uzel  7094 (ϕ = 15°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  51 (ϕ = 22.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  3 (ϕ = 30°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  53 (ϕ = 37.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  4 (ϕ = 45°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  55 (ϕ = 52.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  5 (ϕ = 60°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  57 (ϕ = 67.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  6 (ϕ = 75°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  



125 

Histogramy a distribuční funkce radiálního a tečného posunutí 

Uzel  59 (ϕ = 82.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  7 (ϕ = 90°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  61 (ϕ = 97.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  11491 (ϕ = 105°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  63 (ϕ = 112.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  11585 (ϕ = 120°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  65 (ϕ = 127.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  11782 (ϕ = 135°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  67 (ϕ = 142.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  
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Histogramy a distribuční funkce radiálního a tečného posunutí 

Uzel  11925 (ϕ = 150°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  69 (ϕ = 157.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  12044 (ϕ = 165°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  71 (ϕ = 172.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  13 (ϕ = 180°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  73 (ϕ = 187.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  12234 (ϕ = 195°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  9225 (ϕ = 202.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  12424 (ϕ = 210°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  
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Histogramy a distribuční funkce radiálního a tečného posunutí 

Uzel  9372 (ϕ = 217.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  12500 (ϕ = 225°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  9471 (ϕ = 232.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  12599 (ϕ = 240°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  9594 (ϕ = 247.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  12674 (ϕ = 255°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  9736 (ϕ = 262.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  19 (ϕ = 270°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  9910 (ϕ = 277.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  
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Histogramy a distribuční funkce radiálního a tečného posunutí 

Uzel  10004 (ϕ = 285°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  12796 (ϕ = 292.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  12919 (ϕ = 300°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  13017 (ϕ = 307.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  13116 (ϕ = 315°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  13259 (ϕ = 322.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  13384 (ϕ = 330°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  13569 (ϕ = 337.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Uzel  10258 (ϕ = 345°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  
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Histogramy a distribuční funkce radiálního a tečného posunutí 

Uzel  10135 (ϕ = 352.5°) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

 

V příloze 15 jsou vloženy dva obrázky stochastického modelu povrchu Země na listech formátu A3. 

Souhrnně zobrazují histogramy v prvním případě radiálního v druhém případě tečného posunutí 

zemského povrchu v uzlech povrchového profilu. 

Výstup ze SW Anthill pro napětí HMH v uzlech povrchového profilu  

Dále byla pro povrch provedena analýza napětí HMH. Na základě hodnot napětí získaných v modelu 

byly v SQL databázi vypočteny statistické charakteristiky napětí HMH. Dále byla ze SW Anthill 

převzata hodnota mediánu a porovnána s hodnotou mediánu stanoveného výpočtem v SQL databázi. 

Vše uloženo v tabulce 8.20. 

Tab. 8.20 – Napětí HMH v uzlech povrchového profilu – statistické charakteristiky. 

napětí HMH SQL AntHill 

Uzel 
Angle 
/deg/ 

Minimum 
/Pa/ 

Průměr 
/Pa/ 

Maximum 
/Pa/ 

Medián 
/Pa/ 

Medián 
/Pa/ 

TOTAL   1122.3 6660855.1 52101590 5664701 5666146.8 

       1 0.0 174781.5 17731067.6 52101590 15121450 15200275.2 

7646 7.5 3714.1 4539952.0 14173990 4011104 4027684.4 

7094 15.0 20078.1 9147171.3 28514760 8104313 8099500.8 

51 22.5 5933.5 6665157.4 20805510 5897345 5894458.3 

3 30.0 39101.0 7391559.8 22769260 6568973 6571054.3 

53 37.5 5541.3 6926139.6 21605540 6125380 6132262.6 

4 45.0 16232.4 6121841.0 18988710 5430314 5415940.9 

55 52.5 3943.1 4696112.1 14649360 4151096 4162586.4 

5 60.0 15374.9 6060905.8 18878340 5367069 5377821.6 

57 67.5 6755.9 6884972.7 21515430 6086102 6094846.2 

6 75.0 19676.2 6400190.6 19869710 5678332 5678180.4 

59 82.5 5645.4 5452460.8 16997160 4821528 4830766.7 

7 90.0 16231.4 7192370.1 22399940 6372244 6378857.4 

61 97.5 5332.9 7355918.8 22970810 6503720 6522982.0 

11491 105.0 20685.8 6833628.8 21203210 6063095 6055764.5 

63 112.5 3968.3 5560549.1 17354710 4917116 4923308.0 

11585 120.0 11212.8 5213898.2 16190080 4632146 4629868.5 

65 127.5 3996.4 5238304.7 16348860 4635043 4638007.6 

11782 135.0 32726.7 5947155.1 18361800 5276775 5270608.1 

67 142.5 6892.0 6148693.3 19165870 5435238 5442959.0 

11925 150.0 19357.4 7755334.6 24148260 6869269 6860107.3 

69 157.5 5194.4 8607057.0 26892990 7608696 7611086.7 
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napětí HMH SQL AntHill 

Uzel 
Angle 
/deg/ 

Minimum 
/Pa/ 

Průměr 
/Pa/ 

Maximum 
/Pa/ 

Medián 
/Pa/ 

Medián 
/Pa/ 

12044 165.0 9255.1 7179573.8 22285430 6366181 6372038.1 

71 172.5 2807.1 4289448.1 13370500 3793617 3801992.0 

13 180.0 12457.6 5717041.1 17801980 5063590 5062376.5 

73 187.5 3365.4 5984418.4 18682940 5289075 5299269.8 

12234 195.0 9889.0 6354191.4 19781570 5629006 5632450.2 

9225 202.5 6843.2 7202067.3 22472590 6365217 6385489.4 

12424 210.0 14385.0 6941874.7 21592750 6153069 6158058.5 

9372 217.5 6096.9 6482208.5 20228670 5726794 5736629.2 

12500 225.0 8065.1 5972709.4 18537740 5296598 5296317.0 

9471 232.5 2027.6 4758930.7 14842380 4210690 4207241.4 

12599 240.0 36735.6 6037252.5 18752200 5347689 5336354.9 

9594 247.5 3887.7 6653349.2 20772010 5876499 5889352.8 

12674 255.0 17331.4 6547539.7 20333600 5814810 5801968.5 

9736 262.5 1122.3 5893991.9 18316930 5217186 5227528.0 

19 270.0 13236.5 7521580.9 23122670 6639008 6646681.3 

9910 277.5 2645.7 6982749.4 21786880 6177800 6180084.0 

10004 285.0 37030.3 6839527.9 20978530 6062481 6076243.8 

12796 292.5 1692.4 5461320.3 17044050 4833362 4838674.5 

12919 300.0 14091.6 5174032.7 16068960 4593970 4593215.0 

13017 307.5 1880.1 5252959.1 16397580 4643509 4644784.3 

13116 315.0 8229.6 5782565.0 17966900 5131791 5125998.8 

13259 322.5 5071.8 6361653.4 19845280 5623310 5635536.9 

13384 330.0 17290.9 8093411.0 25232520 7169010 7173856.5 

13569 337.5 8457.3 8848048.0 27657690 7821450 7821973.0 

10258 345.0 25213.1 8766685.2 27176760 7765844 7770068.6 

10135 352.5 1582.4 4751476.0 14822500 4203719 4206802.4 
 

První řádek ukazuje charakteristiky za všechny hodnoty vypočtené pro celý povrchový profil (celkem 

959664 hodnot). Ve sloupci Anthill jsou uvedeny hodnoty mediánu získané simulací dvou miliónů 

kroků.  

Jako v případě posunutí byly vytvořeny soubory ve tvaru „Saved Distribution“ pro každý uzel 

povrchového profilu. Soubory byly využity pro vytvoření statistických charakteristik pro jednotlivé 

uzly a za povrch celkem. Výstupy jsou zobrazeny v tabulce 8.21. 

Tab. 8.21 - Histogramy a distribuční funkce napětí HMH v uzlech povrchového profilu. 

Histogramy a distribuční funkce napětí HMH v uzlech povrchového profilu 

Napětí HMH:  uzel  1 (ϕ = 0°) a uzel  7646 (ϕ = 7.5°)    
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Histogramy a distribuční funkce napětí HMH v uzlech povrchového profilu 

Napětí HMH:  uzel  7094 (ϕ = 15°) a uzel  51 (ϕ = 22.5°) 

Napětí HMH:  uzel  3 (ϕ = 30°) a uzel  53 (ϕ = 37.5°) 

Napětí HMH:  uzel  4 (ϕ = 45°) a uzel  55 (ϕ = 52.5°) 

Napětí HMH:  uzel  5 (ϕ = 60°) a uzel  57 (ϕ = 67.5°) 

Napětí HMH:  uzel  6 (ϕ = 75°) a uzel  59 (ϕ = 82.5°) 

Napětí HMH:  uzel  7 (ϕ = 90°) a uzel  61 (ϕ = 97.5°) 

Napětí HMH:  uzel  11491 (ϕ = 105°) a uzel  63 (ϕ = 112.5°) 

Napětí HMH:  uzel  11585 (ϕ = 120°) a uzel  65 (ϕ = 127.5°) 

Napětí HMH:  uzel  11782 (ϕ = 135°) a uzel  67 (ϕ = 142.5°) 
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Histogramy a distribuční funkce napětí HMH v uzlech povrchového profilu 

Napětí HMH:  uzel  11925 (ϕ = 150°) a uzel  69 (ϕ = 157.5°) 

Napětí HMH:  uzel  12044 (ϕ = 165°) a uzel  71 (ϕ = 172.5°) 

Napětí HMH:  uzel  13 (ϕ = 180°) a uzel  73 (ϕ = 187.5°) 

Napětí HMH:  uzel  12234 (ϕ = 195°) a uzel  9225 (ϕ = 202.5°) 

Napětí HMH:  uzel  12424 (ϕ = 210°) a uzel  9372 (ϕ = 217.5°) 

Napětí HMH:  uzel  12500 (ϕ = 225°) a uzel  9471 (ϕ = 232.5°) 

Napětí HMH:  uzel  12599 (ϕ = 240°) a uzel  9594 (ϕ = 247.5°) 

Napětí HMH:  uzel  12674 (ϕ = 255°) a uzel  9736 (ϕ = 262.5°) 

Napětí HMH:  uzel  19 (ϕ = 270°) a uzel  9910 (ϕ = 277.5°) 
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Histogramy a distribuční funkce napětí HMH v uzlech povrchového profilu 

Napětí HMH:  uzel  10004 (ϕ = 285°) a uzel  12796 (ϕ = 292.5°) 

Napětí HMH:  uzel  12919 (ϕ = 300°) a uzel  13017 (ϕ = 307.5°) 

Napětí HMH:  uzel  13116 (ϕ = 315°) a uzel  13259 (ϕ = 322.5°) 

Napětí HMH:  uzel  13384 (ϕ = 330°) a uzel  13569 (ϕ = 337.5°) 

Napětí HMH:  uzel  10258 (ϕ = 345°) a uzel  10135 (ϕ = 352.5°) 

 

V tabulkách 8.20 a 8.21 jsou zobrazeny statistické charakteristiky pro napětí HMH pro jednotlivé uzly 

povrchového profilu. V případě tab. 8.20 se jedná o numerické vyčíslení charakteristik, v případě 

tabulky 8.21 o grafické zobrazení rozložení hodnot vytvořené SW Anthill. Z vizuálního pohledu na 

histogramy a distribuční funkce (tab. 8.21) je vidět, že rozložení u všech uzlů má podobný charakter. 

Nelze říct, že by u některého uzlu vypadalo výrazně jinak. Je to dáno tím, že interval hodnot napětí 

HMH je příliš veliký (minima jsou o několik řádů nižší než medián – viz tab. 8.20). Z numerického 

vyčíslení hodnot (tab. 8.20) se výrazně odlišují od ostatních pouze hodnoty pro uzel 1. V tomto 

případě jsou všechny tři charakteristiky (medián, minimum a maximum) v řádech vyšší než u 

ostatních uzlů. Zde stojí za zmínku, že maximální hodnota HMH v tomto uzlu je 52.1 MPa a medián je 

15.1 MPa. I tyto hodnoty jsou v řádech vyšší než obdobné hodnoty u všech ostatních uzlů. Kontrolou 

v tabulce 8.17 lze vidět, že charakteristiky tečného posunutí u tohoto uzlu jsou druhé nejvyšší tj. od 

-22.4 m do 19.7 m. Uzel 1 je na rozhraní úseků 1 a 2. Větší variabilita tečného posunutí je pouze u 

uzlu 7094, který leží na sousedním rozhraní úseků, tj. na hranici úseků 2 a 3. 

V tabulkách 8.16, 8.17 a 8.20 jsou zobrazeny i statistické charakteristiky pro radiální a tečné posunutí 

a pro napětí HMH pro celý povrchový profil. Na základě hodnot všech tří veličin získaných v modelu 

byly v SQL databázi pro každou veličinu stanoveny histogramy pro celý povrch (celkem 959664 

hodnot). V tabulkách 8.16, 8.17 a 8.20 se jedná vždy o první řádek podbarvený modře. Vytvořené 

histogramy sloužily jako vstup „Saved distribution“ do SW Anthill. Výstupy (histogramy a distribuční 

funkce) za celý povrch jsou uloženy v tabulce 8.22 (2 milióny simulací). 
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Tab. 8.22 - Histogramy a distribuční funkce pro radiální a tečné posunutí a napětí HMH za celý povrch. 

Histogramy a distribuční funkce pro radiální a tečné posunutí a  napětí HMH za celý povrch 

Total (celý povrch) – posunutí radiální a tečné (histogram, distribuční funkce)  

Napětí HMH:  Total (celý povrch) –  histogram, distribuční funkce 

 

Histogramy pro posunutí (tab. 8.22) ukazují, že v případě tečného posunutí existuje několik 

„extrémních“ hodnot (minimum = -29.33 m a maximum 40.07 m) a většina zbývajících hodnot je 

rozložena poblíž průměrné hodnoty (0.06 m). Tím se histogram zobrazí jako úzký „komín“ se širokou 

základnou. V případě radiálního posunutí je interval hodnot výrazně menší a hodnoty jsou více 

„rozprostřeny“ přes celý interval. Je to diskutováno v této podkapitole u tabulky 8.18. Jedná se 

především o rozhraní mezi úseky 1 a 2, kde na povrchu leží uzel 1. 

Shrnutí závěrů – viz kap. 9 „Závěry“. 
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9 Závěry 
Na úvod kapitoly lze konstatovat, že cíle (viz kap. 3) disertační práce byly v plném rozsahu splněny. 

Nyní následuje podrobný přehled závěrů k jednotlivým modelům, které byly vytvořeny na základě 

stanovených cílů. 

Využití pravděpodobnostních metod pro stanovení mezních stavů a vzniku nevratných deformací – 

„model mezních hodnot“ (kapitola 6) 

Metodika využití simulace geofyzikálních veličin pro modelování reálných procesů byla prověřena na 

teoretických hodnotách „numerického modelu prvního přiblížení“. Pro simulaci byl zvolen obvyklý 

počet kroků simulace, tj. 100 000. V běžné praxi se používá milión kroků a více. Samozřejmě bude při 

využití metody SBRA nutno stanovit minimální počet kroků především s ohledem na velikost chyby 

simulace (viz [33]). 

Na základě vyjádření funkce spolehlivosti a její definice v aplikaci a na základě nulové hodnoty 

kvantilu SW Anthill stanovil pravděpodobnost, s jakou funkce spolehlivosti nabývá záporných hodnot 

(tedy kritických hodnot). Viz obr. 6.9 a vztah (6.4). Při splnění podmínky, že hodnota veličiny „epsilon 

vypočtené“ je větší než hodnota „epsilon dovolené“ (vztah 6.4), pak vypočtená hodnota přesahuje 

kritickou mez a v daném místě nastane nevratný jev, např. creep uvnitř masívu, mikroposun jedné 

litosférické desky vůči druhé. Hodnota pravděpodobnosti takového jevu (pravděpodobnost 

mikroposunu) byla vyčíslena na 0.00324, tj. 0.324% (viz obr. 6.9). Na obr. 6.10 je zobrazeno rozložení 

dovolených hodnot a kritických hodnot. 

Ukazuje se, že uvedený postup lze použít i pro modelování, kdy se charakteristiky masívu nebudou 

zadávat prostřednictvím střední hodnoty, ale pomocí metody Monte Carlo (MC). Metodu MC bude 

vhodné naprogramovat a zabudovat přímo do geomechanického modelu Země. 

Na datech „numerického modelu prvního přiblížení“, tj. na teoreticky vypočtených datech, byla 

vytvořena metodika pro simulaci nelineárních vztahů pro stavy nespojitosti. Tedy metodika pro 

stanovení mezních hodnot, kdy dochází např. k nevratnému posunutí litosférických desek nebo ke 

creepu. 

Novinkou je tedy jednoduchý stochastický model využívající pravděpodobnostního stanovení 

mezního stavu (aplikace metody SBRA), který je v souladu s nejmodernějšími trendy vědy a techniky. 

Výsledky byly publikovány např. [111], [112] (viz příloha 2). 

Pravděpodobnostní model – „model od atmosférických jevů“ (kapitola 7) 

V kapitole 7 byl vytvořen a pospán model, který ověřil vliv opakujících se změn atmosférického tlaku 

na chování napěťově-deformačního pole uvnitř zemské kůry („model od atmosférických jevů“). Byl 

zde popsán výpočet přídavných účinků vyvolaných od atmosférických jevů na zemskou kůru. K tomu 

byly vytvořeny a vyzkoušeny dva postupy. 

Prvním postupem bylo analytické, deterministické řešení vycházející z řešení diferenciálních rovnic 

popisujících kruhový nosník uložený na pružném podkladu ve spojení s úlohou tlustostěnného 

cylindrického válce zatíženého spojitým konstantním tlakem po celém svém obvodu. Následně byl 

použit princip superpozice (kap. 7.3). Jedná se o 2D model, zemská kůra byla jednoduše nahrazena 

kruhovým nosníkem na pružném podkladu a tlustostěnnou nádobou. Interakce mezi zemskou kůrou 

a pláštěm je nahrazena pružným podkladem. Na základě odvozených vztahů byly provedeny výpočty. 

Výsledky se nachází v tabulce 7.6 (deterministický přístup). Navržený model je originální novinkou, 

která dosud nebyla nikde publikována. 
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Druhým postupem se řešil stejný model, kdy byly přídavné účinky od samostatného vlivu 

atmosférických jevů na zemskou kůru modelovány v obecném místě zemské kůry jako 2D 

stochastická úloha pružnosti a pevnosti. K vytvoření vztahů pro simulaci bylo využito vztahů z prvního 

postupu. Tyto účinky lze charakterizovat pomocí histogramů průhybu povrchu zemské kůry uA =

 −1,66130 ± 0,0827 m, (viz obr. 7.12 a tab. 7.10) a histogramů redukovaných napětí dle teorie 

HMH (von Mises) σHMH = 0.0877 až 0.1424 MPa. Jedná se o interval stanovený z minima a maxima 

histogramů na poloměrech R1 (vnitřní poloměr zemské kůry) a R2 (vnější poloměr zemské kůry). 

Viz obr. 7.19. a 7.20 a tab. 7.10. 

Uvedené hodnoty ukazují, že změny atmosférického tlaku způsobují změny napětí v libovolném místě 

zemské kůry. Směrem do hloubky jsou tyto změny menší, na povrchu jsou účinky největší (to souvisí 

s tlumícími účinky velkých těles, jako je Země – Saint Vénantův princip mechaniky). Hodnoty změn 

redukovaného napětí dle von Misese uvnitř zemské kůry se dle modelu pohybují v intervalu 

(0.0877;  0.1424) MPa. 

Získané průhyby a napětí jsou malé, ale přesto lze říci, že jejich cyklická změna může mít vliv na 

amplitudu seismického signálu. Korelace mezi velkými atmosférickými jevy (tj. extrémní tlakové výše 

a níže) a mikroseismy je ukázána také v [84]. Nicméně poznatek lze rozšířit také na všeobecné změny 

tlaku v celém definovaném intervalu (viz [47], [113]). Platí tedy, že i malé změny atmosférického 

tlaku mají vliv na změnu amplitudy mikroseismů. Doposud však neexistovala metodika výpočtu 

souvisejících deformací a napětí, což je přínosem této práce. Předvedená metodika se bude dále 

rozvíjet směrem k dalšímu zpřesnění. 

V souvislosti s analýzou výstupů z „modelu od atmosférických jevů“ lze předpokládat, že nižší 

atmosférický tlak (tlaková níže) zvyšuje tahová napětí v zemské kůře, a proto je také možná korelace 

s četností výbuchů sopek. To by bylo zapotřebí v budoucnu ověřit. 

Model od povrchových teplot (kapitola 8) 

V úvodu kapitoly 8 je podrobně popsán „model od povrchových teplot“. Ze všech modelů popsaných 

v této práci je nejsložitější a jeho vytvoření bylo nejpracnější. Jedná se o 2D model řešící úlohu 

rovinné napjatosti pomocí MKP. Při tvorbě tohoto modelu byl vyzkoušen naprosto nový přístup k 

modelování chování zemské kůry. Navíc byl model vytvořen tak, že zemská kůra byla rozdělena do 24 

úseků a každý úsek měl nastaveny jiné hodnoty materiálových veličin (viz obr. 8.1, tab. 8.1). Tímto 

postupem byly do modelu zabudovány nehomogenity. Dalším přiblížením k reálnému stavu bylo také 

zadání okrajových podmínek pro každý úsek v podobě teplotních řad. Teplotní řady byly vytvořeny na 

základně reálně měřených povrchových teplot (viz kap. 8.1). Výstupy z modelu jsou v souladu 

s měřeními teplot pod povrchem Země, a proto lze považovat výsledky za relevantní. Předpokládá se, 

že právě tento model bude použit jako základ pro další pokračování prací na tvorbě 

geomechanického modelu zemské kůry.  

Model má ovšem jedno omezení, na které je zapotřebí upozornit. V modelu jsou definovány 

materiálové veličiny pro jednotlivé úseky zemské kůry jako konstanty. Model tedy nerespektuje 

změny materiálových veličin s rostoucí teplotou. Dle popisu modelu v kapitole 8.1 se jedná o 

Youngův modul pružnosti, teplotní součinitel délkové roztažnosti, součinitel tepelné vodivosti 

(konduktivita) a Poissonovu konstantu. Tato skutečnost způsobuje, že směrem do hloubky zřejmě 

narůstá chyba modelu. 

 Analýza hloubkového profilu (h=0 až 30km, 𝜑=0°) 
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Analýza hloubkového profilu (viz kap. 8.2) prokázala skutečnost, že útlum teplotních změn (variability 

teploty) do hloubky je v souladu s teorií (kap. 4.4 vztah (4.36)) a také s měřeními (viz [7], [8], [9], [25], 

[26], [27], [28], [30], [66]). Z tabulky 8.13 a obrázku 8.16 je vidět, že malé změny teploty (výběrová 

směrodatná odchylka) na povrchu (hloubka h=0 m) a v malých hloubkách při povrchu (řádově do 30 

m – přibližně roční prostup viz [25], [27], [66]) mají vliv na variabilitu napětí HMH do hloubek přes 10 

km. 

Napětí se, jak je vidět na grafu obr. 8.21 a z tabulky 8.14, v hloubce 2812.5 m (uzel 628) během 

ročního cyklu dost výrazně mění. Podle času výpočtu modelu je vidět, že napětí je v zimě největší 

a létě nejmenší. Výběrová směrodatná odchylka (tab. 8.13) v uzlu 628 je 837046 Pa a variační 

koeficient je 0.585253. Ze srovnání těchto hodnot uvedených v tabulce lze usoudit, že útlum napětí 

do hloubky je téměř stejný, viz hodnota variačního koeficientu ukazující variabilitu hodnot vůči 

střední hodnotě. A hodnota variačního koeficientu pro napětí se skoro nemění (cca 0.57). 

Z průběhu napětí během jednoho dne v tab. 8.14 (13.5.2008) a v tab. 8.15 (3.1.2010) lze vidět, že 

v horních vrstvách zemské kůry mezi hloubkami od 33 m (uzel 183) do 1064.5 m (uzel 475) není 

pokles napětí HMH generovaného termickou vlnou u povrchu nijak významný. Pokles je jen o řád 

menší než na povrchu (tab. 8.9 a obr. 8.18), kde je napětí HMH největší. 

Také je patrno, že denní variabilita napětí HMH je tak velká, že pro pevnost materiálů i v hloubkách 

okolo 1 km je již významná. Lze tedy vyslovit závěr, že model ukázal, že změny teplot na povrchu 

vyvolávají tak veliká napětí uvnitř zemské kůry, která mohou zemskou kůru „roztrhat“. Lze tím proto 

potvrdit známý fakt vzniku nespojitosti litosférické desky (není to jediný vliv ale jeden z možných). 

Dalším významným zjištěním je, že z porovnání grafu absolutního posunutí v řezech dle vybraných 

kroků výpočtu (obr. 8.19) a průběhu hodnot absolutního posunutí v hloubce h = 2812.5 m (viz obr. 

8.22) lze usoudit, že absolutní posunutí v každém čase je přibližně stejné v celém hloubkovém profilu, 

tedy že se posouvá celý úsek. Totéž ukazují hodnoty posunutí ve vybraných krocích uvedené 

v tabulce 8.12.  Graf na obrázku 8.22 ukazuje jednoznačně zřetelný vliv ročního cyklu teplotních změn 

na povrchu na posunutích zemské kůry v celém profilu a ne jen v přípovrchových vrstvách. To je další 

významný závěr ukazující na skutečnost, že cyklické změny teplot na povrchu planety Země ovlivňují 

napěťově-deformační veličiny v masívu zemské kůry ve větší míře, než se předpokládalo. 

 Analýza povrchového profilu (h=0, 𝜑𝜖<0°; 360°>) 

V tabulce 8.18 jsou vypočteny poměry pro tečné uφ a radiální ur posunutí (absolutní hodnota 

z podílu tečné napětí lomeno radiální napětí). Z  tabulky lze odečíst, že se na povrchu nachází několik 

dost výrazných extrémů. U uzlu 7094 je dokonce poměr u všech charakteristik větší než 100. 

Absolutní hodnota podílu pro mediánové hodnoty je v intervalu |uφ/ur| ϵ < 0.0558;  157.2284 > (viz 

tab. 8.18).  U uzlů 1 (ϕ = 0°), 7046 (ϕ = 7.5°), 10258 (ϕ = 345°) jsou poměry větší než deset. Tedy tyto 

uzly se výrazně více posouvají v tečném směru oproti radiálnímu směru. Tato skutečnost bude 

předmětem dalšího bádání navazujícího na tuto práci, protože se tady objevují dvě otázky. Všechny 

uvedené uzly se vyskytují v úsecích vedle sebe (úsek 1 a 2 modelu). V žádné části povrchu tak výrazné 

tečné posuny nejsou. Je tedy otázkou, zdali to je způsobeno různými materiály v obou úsecích 

modelu nebo se zde projevil jev známý pod pojmem „západní kontinentální drift“. 

V tabulce 8.19 je přehled histogramů a distribučních funkcí radiálního a tečného posunutí na 

povrchu. Na nich je vidět, že u některých uzlů je variabilita tečného posunutí zřetelně menší, než 

variabilita radiálních posunů. Histogram tečných posunů je výrazně užší. Např. u uzlů 3 (ϕ = 30°), 55 

(ϕ = 52.5°), 61 (ϕ = 97.5°), 11585 (ϕ =120°), 9471 (ϕ = 232.5°), 12919 (ϕ = 300°). Přehledně jsou 

všechny histogramy posunutí soustředěny do obrázků v příloze 15, které ukazují umístění uzlu na 
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povrchu Země a histogram odpovídajícího posunutí (tečné, radiální) včetně hodnot maxima, minima 

a mediánu. 

Také to je zřetelně vidět u histogramů posunutí, kde jsou charakteristiky vypočtené na celém 

povrchu, tj. uφϵ < −29.33;  40.07 > m a urϵ < −3.99;  2.82 > m (viz tabulky 8.16 a 8.17).  

Další závěry z analýzy povrchového profilu: 

 Radiální posunutí ur kmitá více kolem nuly, tj. ur = −0.57 ± 3.42 m.  

 Na druhé straně existují uzly, které se výrazně vychylují v tečném směru na jednu stranu 

např. 1 (ϕ = 0°), 7646 (ϕ = 7.5°), 7094 (ϕ = 15°), 12044 (ϕ = 165°), 10258 (ϕ = 345°). Obecně 

lze konstatovat, že tečné posunutí má výrazně větší rozptyl než radiální (viz tabulka 8.18 a 

8.19), tj. tečné je až 150 x větší; 

 Hodnoty se významně liší na různých místech povrchu (v uzlech) – z postupu vytváření 

modelu to může být způsobeno především rozdíly v materiálech jednotlivých úseků a 

v interakci na hranicích mezi úseky. 

 Rozložení distribuce napětí HMH je zhruba řečeno ve všech uzlech povrchu podobné; 

 Vliv cyklických změn povrchových teplot je jedním z důkazů možných vzniků zlomů, pohybu, 

subdukcí a dalších seismických jevů, neboť změny napětí na povrchu (σHMH ∈ <

0.001; 52.102 > MPa, viz tab. 8.20)  jsou tak veliké, že mohou dosahovat limitních hodnot; 

 Po částech nehomogenní prostředí v modelu má na tuto skutečnost dominantní vliv (pokus o 

respektování reality přírody); 

 Pokud by prostředí modelu bylo homogenní, pak by tečná posunutí nebyla tak výrazná. A 

z toho lze usoudit na oprávněnost modelu (nehomogenita modelu); 

 V případě homogenního modelu, kdy by zároveň pro celý povrch měla teplotní křivka 

(okrajová podmínka) stejný průběh, tj. povrch by měl po celém obvodu v každém čase 

stejnou teplotu, pak by tečné posunutí bylo nulové a povrch by se posouval pouze 

v radiálním směru („nafukování“ Země). Toto posunutí v každém kroku (okamžiku) by bylo po 

celém obvodu stejné. 

9.1 Přínos pro vědní obor 
Disertační práce se zabývala řešením problematiky v oblasti geofyziky a geomechaniky, kdy byly 

použity metody, postupy a zkušenosti aplikované mechaniky. Přínosy lze shrnout do následujících 

bodů 

1) Práce ukázala, že MKP plně umožňuje řešit problematiku geomechanického modelu zemské 

kůry dle našich představ a požadavků. 

2) V disertační práci byla použita aplikace stochastických/pravděpodobnostních modelů, které 

svou povahou na rozdíl od deterministických metod dostatečně respektují skutečnou 

variabilitu a náhodnost geometrie, materiálu a zatížení u takto komplikovaného a rozsáhlého 

systému, jakým je stavba planety Země. To je v souladu s náhodnou povahou přírody. Spojení 

metody SBRA s jednoduchou a efektivní aproximací zemské kůry jako 2D rovinného 

kruhového nosníku na pružném podkladu s válcovou nádobou je také novinkou v 

geomechanice. Přímé použití stochastických/pravděpodobnostních modelů v této oblasti 

doposud nebylo nikde publikováno. Aplikace metody SBRA je v souladu s nejmodernějšími 

trendy vědy a techniky. 

3) Vytvořený „model od povrchových teplot“ obsahoval již nehomogenity a povrchové teploty 

byly vytvořeny na základě reálně změřených povrchových teplot (viz kap. 9.1 – okrajové a 

počáteční podmínky pro teplotu). Tím se model přiblížil ke složité a komplikované realitě. 
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4) Pomocí „modelu mezních hodnot“ byla ověřena metodika pro výpočet mezních hodnot, kdy 

dochází k nevratným posunutím uvnitř zemské kůry.  Pro přiblížení se k reálnému prostředí 

zemské kůry byla aplikována metoda SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment – přímá 

metoda Monte Carlo, SW Anthill), kdy do výpočtu vstupovaly náhodné proměnné 

reprezentující rozložení hodnot zvolené materiálové veličiny v masívu zemské kůry (tj. pokus 

jak jednoduše zachytit reálnou variabilitu přírody). Také se podařilo stanovit 

pravděpodobnost nevratných deformací (změn) při pohybu Euroasijské desky, tj. 

pravděpodobnost mikroposunu je 0.324%. 

9.2 Přínos pro praxi 
V úvodu práce byla obecně formulována hypotéza, že chování zemské kůry ovlivňují vnější faktory 

více, než se dosud předpokládalo. Na základě toho byly vytvořeny tři modely zkoumající dva vnější 

vlivy -  cyklickou denní a roční změnu povrchových teplot a opakující se změny atmosférického tlaku. 

Při tom byl vyzkoušen nový přístup k modelování chování zemské kůry. Výstupy ukazují, že 

vyslovenou hypotézu nelze v případě dvou zkoumaných exogenních vlivů zamítnout, neboť teoretická 

východiska i postupy použité při modelování jsou v souladu s fyzikálními principy. Tedy disertační 

práce dále prohloubila skutečnost, že hypotéza je v souladu s fyzikálními principy a nelze ji proto 

zamítnout. Disertační práce ukázala na oprávněnost pokračovat v práci na tvorbě geomechanického 

modelu zemské kůry.  

V případě „modelu od povrchových teplot“ již byly do modelu zabudovány materiálové nehomogenity 

v podobě 24 úseků. Přiblížením k reálnému stavu bylo také zadání okrajových podmínek pro každý 

úsek v podobě teplotních řad. Teplotní řady byly vytvořeny na základně reálně měřených teplot a do 

modelu vloženy za období dvou let (viz kap. 8.1). 

Dalším přínosem je využití histogramů pro popis chování posunutí a rozložení hodnot zkoumaných 

veličin. Na základě výstupů z „modelu od povrchových teplot“ byl vytvořen stochastický model 

radiálních a tečných posunutí uzlů na povrchu zemské kůry v podobě dvou obrázků – viz příloha 15. 

Velmi elegantní a efektivní se ukázalo nahrazení interakce zemské kůry a pláště pružným podkladem. 

Lze se domnívat, že dalším rozšířením geomechanického modelu zemské kůry (na základě prací a 

zkušeností získaných při vytváření modelů navržených a zkoumaných v této práci) bude možno na 

budoucích modelech provádět predikci zemětřesení, vzniku trhlin a dalších větších seismických jevů. 

Uvedený postup při řešení vlivu atmosférických jevů na zemskou kůru je možno použít také pro 

modelování “obdobné” problematiky působení atmosféry na povrch planet. Vhodné jsou planety a 

měsíce naší sluneční soustavy (např. Venuše má nejhustější atmosféru ze všech planet sluneční 

soustavy, na Jupiteru je zase nejdéle trvající atmosférická bouře atp.). Také jsou možné aplikace pro 

planety objevené u jiných hvězdných systémů v Mléčné dráze, viz např. známá astronomická mise 

programu Spacecraft Kepler. 

Na základě vytváření modelů a zpracování výsledků se autor disertační domnívá, že podstatně větší 

vliv na chování zemské kůry mají slapy (gravitační působení Slunce a Měsíce).  

Dále by bylo zajímavé porovnat podmínky na povrchu dalších objektů Sluneční soustavy. Důvodem je 

možné budoucí osidlování planet Sluneční soustavy. Existují značné rozdíly podmínek, kdy na povrch 

tělesa působí více tepelné záření od Slunce (Merkur) nebo naopak slapové síly (měsíc Io planety 

Jupitera). 
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9.3 Doporučení na další výzkum 
Tato práce je dalším krokem či příspěvkem na tvorbě geomechanického modelu Země. Práce ukázala 

na oprávněnost zkoumat vliv vnějších faktorů na chování zemské kůry, přesto že se některé jevily 

jako bezvýznamné. V další práci bude zapotřebí postoupit dál a více se přiblížit nesmírně složité a 

komplikované realitě, která panuje uvnitř zemské kůry. Na základě získaných výsledků lze doporučit 

následující rozšíření modelu: 

1) Model zemské kůry vytvořený v prostředí MSC.MARC/MENTAT (kap. 8) vycházel z podmínky, 

že na spodním okraji zemské kůry je konstantní teplota (viz obr. 8.1).  Na základě analýzy 

výsledků z MKP i geofyziky lze usoudit, že kdyby se do modelu na spodní okraj zemské kůry 

vložily různé teploty odpovídající variabilitě teplot roztavené horniny (řádově 600 až několik 

tisíc K), pak odezvy na změny povrchové teploty by byly ještě výraznější. Dynamika změn 

teplot na spodním okraji je samozřejmě naprosto jiná než dynamika změn povrchových 

teplot. Je podstatně pomalejší, ale na druhou stranu variabilita je podstatně větší (tj. dle 

odhadů a nepřímých měření z oblasti geofyziky, kdy se vyhodnocuje šíření seismických vln 

uvnitř zemské kůry po velkých zemětřeseních). Zde by právě bylo vhodné tuto teplotu 

modelovat pomocí metody SBRA. Toto nebylo zahrnuto do výpočtů, které jsou součástí této 

práce. Nicméně tento problém bude nutné řešit v následujících pracích na tvorbě 

geomechanického modelu zemské kůry. 

2) Sloučit do jediného modelu vliv povrchových teplot (kap. 8) a vliv změn atmosférického tlaku 

na chování napěťově-deformačního pole uvnitř zemské kůry (kap. 7) - provést superpozici. 

Autor zároveň doporučuje zahrnout do budoucího rozšíření geomechanické modelu i vliv 

slapů (gravitační působení Slunce a Měsíce). 

3) Zavést do modelu diskontinuity – v dalším řešit problematiku mezních stavů. To jest do 

modelu zahrnout možnost vzniku nevratných deformací při dosažení či překročení mezních 

stavů, např. mechanický kontakt či změna skupenství horniny (tuhé na tekuté a obráceně). 

Což znamená do MKP zabudovat deaktivaci a aktivaci příslušných elementů sítě dle zvolených 

kritérií. 

4) „Model od povrchových teplot“ nerespektuje změny materiálových veličin s rostoucí teplotou 

(viz [10]). Tím směrem do hloubky narůstá chyba modelu. Navíc ve větších hloubkách začíná 

být materiál již více viskózní až tekutý. Tedy do dalšího rozšíření modelu bude třeba zahrnout 

změny hodnot materiálových veličin s rostoucí teplotou uvnitř masívu zemské kůry. Na 

obrázku 9.2 je zobrazena závislost Youngova modulu na teplotě a na obrázku 9.3 je ukázána 

závislost Poissonova čísla na teplotě. 

5) Navrhnout metodu modelování tzv. „západkového mechanismu“ (viz [18] a obr. 9.1).  

6) Přechod na 3D model zemské kůry s využitím nahrazení interakce zemské kůry a pláště 

pružným podkladem. Tím se významně zvýší složitost a pracnost budoucího modelu, ale na 

druhou stranu dojde k dalšímu přiblížení k realitě zemské kůry.  
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Obrázek 9.1 ukazuje možný návrh budoucího modelu, který v sobě již bude zahrnovat i západkový 

mechanismus. Obrázek odpovídá obrázku 8.1, který je detailně popsán v kapitole 8.1.  

Obr. 9.1 – Návrh MKP pro zavedení západkového mechanismu (model není v měřítku). 

Obrázek 9.1 znázorňuje návrh budoucího geomechanického modelu zemské kůry respektujícího 

vrstvení litosférických desek a mechanický kontakt se třením mezi vrstvami. 

 

Obr. 9.2 – závislost Youngova modulu /Pa/ na teplotě. 
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Obr. 9.3 – závislost Poissonova čísla /1/ na teplotě. 

Výše popsaná rozšíření budoucího geomechanického modelu zemské kůry jsou však spojena s větší 

složitostí a náročností práce.  

Předkládaná disertační práce je bezesporu významným příspěvkem. Přesto je práce na 

geomechanickém modelu zemské kůry stále na začátku. 

Autor disertační práce má k 30.6.2017 pět článků ve SCOPUS s h-indexem = 1. Dále na WoS má 

k témuž datu dva články s h-indexem = 1. Mezi nimi má jeden článek impakt. 
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10 Conclusions 
By way of introduction, it can be stated that the aims of the dissertation (see chapter 3) were 

achieved to the full extent. This chapter now summarizes the results with regard to the individual 

models that were created in order to achieve these goals. 

Use of probability methods to determine limit states and the occurrence of irreversible deformations – 

the “limit values model” (chapter 6) 

The method involving simulations of geophysical parameters for modelling real processes was 

verified using theoretical values from the “first approximation numerical model”. The standard 

number of steps (i.e. 100 000) was selected for the simulation. In normal practice, a million or more 

steps are used. Naturally, when using the SBRA method it will be necessary to determine the 

minimum number of steps, primarily with regard to the simulation error size (see [33]). 

Based on the expression of the reliability function and its definition in the application, and based on 

the quantile value zero, Anthill software calculated the probability of the reliability function reaching 

negative values (i.e. critical values). See Fig. 6.9 and Eq. (6.4). Meeting the condition that the value of 

the parameter “calculated epsilon” is greater than the value of “permitted epsilon” (Eq. 6.4), the 

calculated value exceeds the critical limit, and an irreversible phenomenon occurs at the given 

location – e.g. creep inside the crust, micromovements of one lithospheric plate against another. The 

probability of such an occurrence (the probability of micromovement) was calculated as 

0.00324, i. e. 0.324% (see Fig. 6.9). Fig. 6.10 shows the distribution of permitted values and critical 

values. 

It can be seen that this method can also be used for modelling when the characteristics of the crust 

are not entered via mean values but using the Monte Carlo (MC) method. It will be appropriate to 

program and incorporate the MC method directly into the geomechanical model of the Earth. 

The data in the “first approximation numerical model”, i.e. theoretically calculated data, were then 

used to create a method for simulating non-linear relations for discontinuous states; this method 

serves to determine limit values at which there is e.g. an irreversible movement of lithospheric plates 

or creep. 

A new development is a simple stochastic model using probabilistic determination of limit states (by 

applying the SBRA method); this is in line with the latest trends in science and technology. 

These results have been published e.g. in [111], [112] (see Appendix 2). 

Probabilistic model – the “atmospheric phenomena model” (chapter 7) 

A model was created and described in chapter 7; the model verifies the influence of repeated 

changes in atmospheric pressure on the behaviour of the stress-deformation field inside the Earth’s 

crust (the “atmospheric phenomena model”). The chapter describes the calculation of additional 

effects on the Earth’s crust caused by atmospheric phenomena. Two methods were devised and 

verified for this purpose. 

The first method was an analytical, deterministic solution based on the solution of differential 

equations describing a circular beam resting on an elastic foundation in combination with a problem 

involving a cylindrical body loaded by continuous constant pressure around its entire circumference. 

The principle of superposition was then applied (chapter 7.3). This is a 2D model; the Earth’s crust is 

simply substituted by a circular beam on an elastic foundation and a thick-walled vessel, and the 

interaction between the Earth’s crust and the mantle is substituted by the elastic foundation. 
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Calculations were performed based on the derived relations. The results are shown in Tab. 7.6 

(deterministic method). The proposed model is a new, original solution that has not previously been 

published. 

The second method used for the same model involved modelling the additional effects of the 

separate influence of atmospheric phenomena on the Earth’s crust at a general point on the Earth’s 

crust in the form of a 2D stochastic problem of material flexibility and strength. Equations from the 

first method were used to create equations for the simulation. These effects can be characterized 

using histograms of surface deflection of the Earth’s crust y uA = −1,66130 ± 0,0827 m, (see Fig. 

7.12 and Tab. 7.10) and histograms of reduced stresses according to HMH theory (von Mises) 

σHMH = 0.0877 up to 0.1424 MPa. This is the interval determined from the minimum and maximum 

values of histograms on radii R1 (the inner radius of the Earth’s crust) and R2 (the outer radius of the 

Earth’s crust). See Fig. 7.19. and 7.20 and Tab. 7.10. 

These values show that changes in atmospheric pressure cause changes in stress at any point in the 

Earth’s crust. These changes are smaller at lower depths; the greatest changes occur at the surface 

(this is due to the damping effect of large bodies such as the Earth – Saint-Venant’s Principle). The 

values of changes in von Mises reduced stress inside the Earth’s crust according to the model are 

within the interval (0.0877 ;   0.1424) MPa. 

The deflections and stresses are small; nevertheless, their cyclical change can have an effect on the 

amplitude of the seismic signal. The correlation between large-scale atmospheric events (i.e. 

extreme high and low pressure) and microseisms is also proved in [84]. Nevertheless, this knowledge 

can be expanded to include general pressure changes throughout an entire defined interval (see [47], 

[113]). This means that even small changes in atmospheric pressure have an influence on changes in 

microseism amplitude. However, until now, no method had existed for calculating the associated 

deformations and stresses; this is a beneficial contribution of this dissertation. The method 

presented here will be further developed in order to achieve greater accuracy. 

In connection with the analysis of the results given by the “atmospheric phenomena model” it can be 

expected that lower atmospheric pressure increases tensile stress in the Earth’s crust, so there may 

be a correlation with the frequency of volcanic eruptions. This should be the subject of future 

verification. 

The “surface temperature model” (chapter 8) 

The introduction to chapter 8 gives a detailed description of the “surface temperature model”. Of all 

the models described in this dissertation, this is the most complicated, and devising it represented 

the greatest challenge. It is a 2D model solving a planar stress problem using the FEM. It involved 

testing an entirely new method of modelling the behaviour of the Earth’s crust. Moreover, the model 

was created so that the Earth’s crust consists of 24 sections, each with different material parameter 

values set (see Fig. 8.1, Tab. 8.1). This built non-homogeneity into the model. A further 

approximation to the real situation was the input of boundary conditions for each section in the form 

of temperature series. The temperature series were created on the basis of real measured surface 

temperatures (see chapter 8.1). The outputs of this model are in accordance with measurements of 

temperatures under the Earth’s surface, so the results can be considered relevant. It is expected that 

this model will be used as the basis for further work on the creation of a geomechanical model of the 

Earth’s crust. 

However, this model does have one limitation that should be pointed out. It defines material 

parameters for the individual sections of the Earth’s crust as constants; the model thus does not take 
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into account changes in material parameters with rising temperature. As set out in the description of 

the model in chapter 8.1, these involve Young’s modulus of elasticity, the temperature coefficient of 

longitudinal expansion, the coefficient of thermal conductivity, and the Poisson constant. This means 

that the error in the model will grow with increasing depth from the surface. 

 Depth profile analysis (h=0 to 30km, 𝜑=0°) 

The depth profile analysis (see chapter 8.2) demonstrated that the attenuation of temperature 

variability at increasing depths is in accordance with the theory (chapter 4.4 Eq. (4.36)), as well as 

with measurements (see [7], [8], [9], [25], [26], [27], [28], [30], [66]). Tab. 8.13 and Fig. 8.16 show 

that small temperature changes (selected standard deviation) on the surface (depth h=0 m) and at 

shallow depths under the surface (up to approx. 30 m – approx. annual penetration, see [25], [27], 

[66]) influence the variability of HMH stress up to depths of more than 10 km. 

As is evident from Fig. 8.21 and Tab. 8.14, for node 628 at a depth of 2812.5 m, stress varies 

considerably during the annual cycle. According to the dates of the model calculations, stress is 

highest in the winter and lowest in the summer. The selected standard deviation (Tab. 8.13) at node 

628 is 837046 Pa and the variation coefficient is 0.585253. Comparison of these values shown in the 

table indicates that the attenuation of stress with increasing depth is almost identical – i.e. the value 

of the variation coefficient showing the variability of values compared with the mean value, which 

for stress is almost invariable (approx. 0.57). 

Changes of stress during one day – shown in Tab. 8.14 (13.5.2008) and Tab. 8.15 (3.1.2010) – indicate 

that in the upper layers of the Earth’s crust, at depths ranging from 33 m (node 183) to 1064.5 m 

(node 475), the reduction in HMH stress generated by the thermic wave at the surface is not 

significant. The reduction is only slightly smaller than at the surface (Tab. 8.9 and Fig. 8.18), where 

HMH stress is highest. 

It is also evident that the daily variability of HMH stress is so great that it is in fact significant for 

material strength even at depths of around 1 km. It can therefore be concluded that the model 

shows that surface temperature changes cause stresses inside the Earth’s crust that are of such 

magnitude that they can “tear apart” the Earth’s crust. This confirms the known facts regarding the 

initiation of discontinuities of lithospheric plates. 

Another important finding is that comparison of the graph of absolute movement in sections 

according to selected steps in the calculation (Fig. 8.19) and the development of absolute movement 

at depth h = 2812.5 m (see Fig. 8.22) indicates that absolute movement at any given point in time is 

approximately the same along the entire depth profile – i.e. there is movement of an entire section. 

This is also indicated by the values of movement in selected steps given in Tab. 8.12. The graph 

shown in Fig. 8.22 indicates a clearly visible influence of the annual surface temperature variation 

cycle on movements of the Earth’s crust throughout the entire profile, not only in the layers near the 

surface. This is another important finding which indicates that cyclical temperature variation on the 

Earth’s surface is influenced by stress-deformation parameters in the Earth’s crust to a greater 

degree than had previously been thought. 

 Surface profile analysis (h=0, 𝜑𝜖<0°; 360°>) 

Tab. 8.18 shows calculations of ratios for tangential uφ and radial ur movement (expressed as 

absolute values from tangential stress/radial stress). The table indicates that several extreme values 

occur at the surface; at node 7094 the ratio is over 100 for all characteristics. The absolute value of 

the ratio for median values is in the interval |uφ/ur| ϵ < 0.0558;  157.2284 > (see Tab. 8.18). At nodes 
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1 (ϕ = 0°), 7046 (ϕ = 7.5°) and 10258 (ϕ = 345°), the ratios are higher than 10. This indicates that 

these nodes move considerably more in a tangential direction than in a radial direction. This finding 

will be developed further in future research, because it gives rise to certain questions. All the above-

listed nodes are located in adjacent sections (sections 1 and 2 in the model). There are no major 

tangential movements in any part of the surface. The question is therefore whether this is due to 

different materials in the two sections of the model, or whether this is a manifestation of the 

phenomenon of westward continental drift. 

Tab. 8.19 shows an overview of histograms and distribution functions of radial and tangential surface 

movement. The data shows that at some nodes the variability of tangential movements is markedly 

lower than the variability of radial movements. The histogram of tangential movements is 

considerably narrower – e.g. at nodes 3 (ϕ = 30°), 55 (ϕ = 52.5°), 61 (ϕ = 97.5°), 11585 (ϕ =120°), 

9471 (ϕ = 232.5°), 12919 (ϕ = 300°). All the movement histograms are clearly summarized in the 

figures in Appendix 15, which shows the location of the node on the Earth’s surface and the 

histogram for the corresponding movement (tangential, radial) including the maximum, minimum 

and median values. 

This is also clearly visible in the histograms of movements where characteristics are calculated for the 

entire surface, i.e. uφϵ < −29.33;  40.07 > m and urϵ < −3.99;  2.82 > m (see Tab. 8.16 and 8.17).  

Other conclusions from the surface profile analysis are as follows: 

 Radial movement ur oscillates more around zero, i.e. ur = −0.57 ± 3.42 m.  

 However, there are also nodes which deviate considerably in a tangential direction towards 

one side, e.g. 1 (ϕ = 0°), 7646 (ϕ = 7.5°), 7094 (ϕ = 15°), 12044 (ϕ = 165°), 10258 (ϕ = 345°). 

In general, it can be stated that tangential movement displays a considerably greater (i.e. up 

to 150 x greater) variance than radial movement (see Tab. 8.18 and 8.19). 

 The values differ significantly at different points on the surface (different nodes) – however, 

in view of the structure of the model, this may be due primarily to different materials in 

individual sections interacting at section boundaries. 

 The distribution of HMH stress is largely similar at all nodes on the surface. 

 The influence of cyclical changes in surface temperatures is one proof of the possible 

initiation of fractures, movements, subductions and other seismic phenomena, as changes in 

stress at the surface (σHMH ∈ < 0.001; 52.102 > MPa, see Tab. 8.20) are so great that they 

may reach limit values. 

 The non-homogeneous environment in this model has a dominant influence on this fact (the 

attempt to take into account the reality of nature). 

 If the environment in the model was homogeneous, tangential movements would not be so 

prominent. This indicates that the model (incorporating non-homogeneity) is justified. 

 In a homogeneous model, if the temperature curve (boundary condition) had the same 

course across the entire surface (i.e. if the entire circumference would have the same 

temperature at any given time), then tangential movement would be zero and the surface 

would only move in a radial direction (“inflation” of the Earth). This movement would be 

identical around the entire circumference at any given moment. 

10.1 Contribution for scientific discipline 
The dissertation has focused on issues from the fields of geophysics and geomechanics, using 

methods, approaches and experience from applied mechanics. Its key contributions can be 

summarized in the following points: 
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1) The dissertation demonstrated that the FEM is entirely suitable for solving problems related 

to the geomechanical model of the Earth’s crust as per our requirements. 

2) The dissertation applied stochastic/probabilistic models which – unlike deterministic 

methods – take into account the real variability and randomness of geometry, materials and 

loading in a system as complicated and extensive as the structure of the Earth. This is in 

accordance with the randomness of nature. The combination of the SBRA method with a 

simple and effective approximation of the Earth’s crust as a 2D circular beam on an elastic 

foundation and a cylindrical vessel is also a new development in geomechanics. The direct 

use of stochastic/probabilistic models in this field has not previously been published. The 

application of the SBRA method is in accordance with the latest trends in science and 

technology. 

3) The “surface temperature model” created and presented in this dissertation incorporates 

non-homogeneities, and surface temperatures in the model were taken from real 

measurements of surface temperatures (see chapter 9.1 – boundary and initial conditions for 

temperature). This enables the model to offer a better approximation of the complexity of 

reality. 

4) The “limit values model” was used to verify the method for calculating limit values at which 

irreversible movements occur within the Earth’s crust. In order to approximate this model to 

the real environment of the Earth’s crust, the SBRA method was applied (Simulation-Based 

Reliability Assessment – direct Monte Carlo method, Anthill software); the calculation 

incorporated random variables representing the distribution of values of selected material 

parameters in the Earth’s crust (i.e. an attempt to simply capture the real variability of 

nature). The probability of irreversible deformations (changes) in the movement of the 

Eurasian plate was also determined; the probability of micromovement is 0.324%. 

10.2 Contribution for practice 
The introduction to the dissertation formulates the general hypothesis that the behaviour of the 

Earth’s crust is influenced by exogenous factors to a greater extent than has been previously 

thought. Based on this hypothesis, three models were created to explore two exogenous influences – 

cyclical temperature variation (daily and annual), and repeated atmospheric pressure changes. A new 

approach to modelling the behaviour of the Earth’s crust was tested. The results indicate that the 

general hypothesis cannot be rejected in the case of the two investigated influences, as the 

theoretical basis and the methods used in the modelling are in accordance with physical principles. 

The dissertation thus indicates that it is necessary to continue work on developing a geomechanical 

model of the Earth’s crust. 

In the case of the “surface temperature model”, the model incorporates material non-homogeneity 

in the form of 24 sections. A further approximation to the real situation was the input of boundary 

conditions for each section in the form of temperature series. The temperature series were created 

on the basis of real temperature data measurements and inserted into the model for a period of two 

years (see chapter 8.1). 

Another practical contribution is the use of histograms to describe the behaviour (movements) of the 

Earth’s crust and the distribution of the values of the investigated parameters. Based on the results 

of the “surface temperature model”, a stochastic model of radial and tangential movement of nodes 

on the Earth’s surface was created; it takes the form of two figures – see Appendix 15. 

The substitution of the interaction of the Earth’s crust and mantle by an elastic foundation proved to 

be a highly elegant and effective solution. 
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It can be expected that a further extension of the geomechanical model of the Earth’s crust (based 

on the experience gained when creating the models proposed and tested in this dissertation) will 

enable future models to be used in predicting earthquakes, cracks and other major seismic events. 

This approach to the influence of atmospheric phenomena on the Earth’s crust can also be used for 

modelling “similar” atmospheric effects on other planets. Suitable candidates are the planets and 

moons of our solar system (e.g. Venus has the densest atmosphere of all planets in the solar system, 

Jupiter the longest-lasting atmospheric storms, etc.). It can also be applied for planets discovered in 

other galaxies in the Milky Way, e.g. by the Spacecraft Kepler mission.  

Based on the creation of the models and the processing of the results, the author of this dissertation 

holds the opinion that tidal forces (gravitational effects of the Sun and Moon) have a considerably 

greater effect on the behaviour of the Earth’s crust. 

It would also be interesting to observe the conditions on the surfaces of other bodies in the solar 

system in connection with the possible future settlement of other planets. There are considerable 

differences in surface conditions; some planets (Mercury) are more affected by solar radiation from 

the Sun, while other bodies (Jupiter’s moon Io) are more affected by tidal forces.  

10.3 Recommendation for further research 
This dissertation represents a further step towards the creation of a geomechanical model of the 

planet Earth. It has demonstrated that research into the influence of exogenous factors on the 

behaviour of the Earth’s crust is justified, although some factors appear to be insignificant. Future 

research will need to go further in approximating the exceptionally complex reality inside the Earth’s 

crust. Based on the results obtained, the following extensions and developments of the model can be 

proposed: 

1) The model of the Earth’s crust created in the MSC.MARC/MENTAT environment (chapter 8) 

was based on the condition that the temperature at the lower edge of the Earth’s crust is 

constant (see Fig. 8.1). Based on the analysis of the FEM results and geophysical research, we 

can expect that if various temperatures (corresponding with the variability of temperature in 

molten rock – i.e. between 600 and several thousand K) were inserted into the model at the 

lower edge of the Earth’s crust, the responses to changes in surface temperature would be 

even more pronounced. The dynamics of temperature changes at the lower edge are, of 

course, entirely different from the dynamics of surface temperature changes; temperature 

changes at the lower edge occur much more slowly, but on the other hand temperature 

variability is much greater (according to estimates and indirect measurements by 

geophysicists, evaluating the propagation of seismic waves inside the Earth’s crust after 

major earthquakes). Here it would be appropriate to model this temperature using the SBRA 

method. This was not included in the calculations that were conducted for the purposes of 

this dissertation, but the issue needs to be addressed in future work on the creation of a 

geomechanical model of the Earth’s crust.  

2) It will be necessary to combine the influence of surface temperatures (chapter 8) and the 

influence of atmospheric pressure changes on the behaviour of the stress-deformation field 

inside the Earth’s crust (chapter 7) into a single model by means of superposition. The author 

also recommends incorporating the effect of tidal forces (the gravitational effects of the Sun 

and the Moon) into the subsequent extended versions of the geomechanical model. 

3) It is necessary to incorporate discontinuities into the model and to address the issue of limit 

states. This means incorporating into the model the possibility of the initiation of irreversible 

deformations when limit states are reached or exceeded – e.g. mechanical contact or a state 
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change of the rock material (from solid to liquid and vice versa). This means building into the 

FEM deactivation and activation of the appropriate finite elements according to the selected 

criteria. 

4) The “surface temperature model” does not take into account changes in material parameters 

with rising temperature (see [10]). This means that the error in the model grows with 

increasing depth. Moreover, at greater depths the material tends to be more viscous or 

liquid. The next extension of the model should therefore incorporate changes in the values of 

material parameters with increasing temperature inside the Earth’s crust. Fig. 10.2 shows the 

dependency of Young’s modulus on temperature, and Fig. 10.3 shows the dependency of the 

Poisson number on temperature. 

5) A method for modelling the “ratcheting mechanism” should be designed (see [18] and 

Fig. 10.1).  

6) It is necessary to develop a 3D model of the Earth’s crust, substituting the interaction of the 

crust and mantle by an elastic foundation. This will greatly increase the complexity and 

workload associated with the model, but it will enable a greater approximation to the reality 

of the Earth’s crust. 

Fig. 10.1 shows a possible design for a future model which will incorporate the ratcheting 

mechanism. It corresponds with Fig. 8.1, which is described in detail in chapter 8.1. 

Fig. 10.1 – Proposed FEM for incorporating the ratcheting mechanism (model not to scale). 

Fig. 10.1 depicts a proposed future geomechanical model of the Earth’s crust taking into account the 

layering of lithospheric plates and the mechanical contact with inter-layer friction. 
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Fig. 10.2 – dependency of Young’s modulus /Pa/ on temperature. 

 

Fig. 10.3 – dependency of the Poisson number /1/ on temperature. 

The above-described extension of the future geomechanical model of the Earth’s crust will, however, 

bring greater complexity and a more challenging workload. 

This dissertation represents an important contribution to the field, yet work on the geomechanical 

model of the Earth’s crust still remains in its infancy. 

As of 30 June 2017 the author of the dissertation has published 5 articles in SCOPUS with h-index = 1, 

and in WoS 2 articles with h-index = 1. These include 1 impact factor articles. 
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9. Příklad textového souboru definujícího okrajové podmínky modelu pro teplotu  

Soubor uložen na CD s názvem „T02_000_015.txt“ 

10. Příklad textového souboru – výstupní data z modelu 

Soubor uložen na CD s názvem „00005.txt“ 

11. Program – načtení výstupních textových souborů do databáze MS Access 

Databáze  uložena na CD s názvem „ThermoVlna_v02.accdb“ 

12. Příklad textového souboru – výstupní data z modelu – povrchový profil 

Soubor uložen na CD s názvem „0-15deg_Displacement_X_Time“ 

13. Program – modul v MS Access obsahující podprogramy pro přípravu dat povrchového profilu 

Databáze  uložena na CD s názvem „ThermoVlna_v02b.accdb“ 

14. Program pro vytvoření procedury pro MSC.MARC/MENTAT – tvorba animace posunutí 

Databáze  uložena na CD s názvem „ThermoVlna_v02b.accdb“ 

15. Stochastický model radiálních a tečných posunutí povrchu Země 

Obrázky modelu s histogramy radiálního a tečného posunutí dle tabulky 8.19. ve 

formátu A3. 
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Obsah přiloženého CD  

 \ 

o Disertační práce včetně příloh ve formátu PDF/A 

 „Disertacni_prace-Wandrol_FS_VSB-TUO_2017.PDF“ 

o Popis obsahu CD – „popis_CD.txt“ 

 \Matlab 

o Procedury pro Matlab pro vytvoření obrázků 8.14 a 8.15; 

 \model_MSC 

o Zdroj „modelu od povrchových teplot“ pro SW MSC.MARC/MENTAT; 

 \model_MSC_vystupni_data 

o Příklady výstupů z modelu, vytvořená databáze v MS Acces, vstupní parametry pro 

SW Anthill (odkazy na jednotlivé soubory jsou přímo v textu práce); 

 \model_od_atmosfery 

o Vstup do SW Anthill pro simulaci sil vyvolaných změnami atmosférického tlaku; 

o Upravený histogram normálního rozložení pro simulaci vstupních sil; 

o Program v prostředí SW Maple („UR_03_ova.mw“) vytvořený pro výpočet průběhu 

radiálního posunutí kruhového nosníku uloženého na pružném podkladu – včetně 

superpozice dle obr. 7.8; 

 \ povrchove_teploty 

o Vytvoření simulace povrchových teplot jako vstup do „modelu od povrchových 

teplot“; 

 \ Povrchovy_profil-animace 

o Animace průhybů a posunutí povrchu zemské kůry (viz kapitola 8.3) včetně 

procedury generující obrázky přímo z „modelu od povrchových teplot“ 

(MSC.MARC/MENTAT). 

 


