
VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra aplikované mechaniky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelování mechanického chování zemské kůry 

 

Disertační práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijní program:  P2301 Strojní inženýrství 

Studijní obor:   3901V003 Aplikovaná mechanika 

Školitel:   doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. 

Doktorand:   RNDr. Ivo Wandrol 

 

Ostrava, 2017 

  



2 

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 vlivu exogenních 

faktorů na jevy uvnitř zemské kůry. Exogenní faktory jsou např. slapové síly, cyklické změny 

povrchových teplot  způsobené Sluncem, změny atmosférického tlaku vzduchu, vlnění vodní masy 

oceánů a moří a další. Disertační práce zkoumá vliv pouze dvou vnějších faktorů na napěťové a 

deformační stavy v celém objemu zemské kůry -  cyklických  změn povrchových teplot a změn 

atmosférického tlaku. 

Hlavním důvodem zaměření na tyto dva faktory bylo, že naměřená data ukazují, že jejich vliv 

je pravděpodobně mnohem větší, než se dosud uvažovalo. Ke studiu vlivu obou zmíněných 

exogenních faktorů bylo postupně navrženo a zpracováno autorem disertační práce pět modelů, v 

nichž byly použity metody, postupy a zkušenosti aplikované mechaniky. Zároveň byl při tom 

vyzkoušen nový přístup k modelování chování zemské kůry. 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 přírodních procesů a utváření zemské kůry. 

 

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 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 the influence of exogenous factors on 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, changes in the atmospheric pressure of the air, shoaling of the oceans waves. The 

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

states inside the Earth’s crust - the cyclical variation of surface temperatures and the changes in 

atmospheric pressure.  

The main reason for focusing on these two particular factors is the fact that measured data 

shows their impact is likely to be much greater than previously thought. Five models were designed 

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

mentioned exogenous factors, using methods, approaches and experience from applied mechanics. 

A new approach to modelling of the behaviour of the Earth’s crust was tested. 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 
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extensive as the structure of the Earth. This is in accordance with the randomness of natural 

processes and the formation of the Earth's crust. 
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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]). Kyvadlo navrhl a na měřeních zdůvodnil 

L. Neumann (viz [119], kap. 5; [116]; příloha 1, kap. 2). 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. 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. 

V práci je často používaný termín „geomechanický model Země“. Jedná se o obecnou představu 

budoucího modelu zemské kůry, na kterém se bude studovat vliv vnějších faktorů na zemskou kůru. 

Tedy jednotlivé konkrétní modely uváděné v této disertační práci již řeší či řešily jasně definovanou 

úlohu. 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. 
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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. 

Měření a modelování teplot zemské kůry 

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. 

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). 

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 

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. 

Západkový mechanismus 

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

v pracích Crolla (např. [18]) a dále rozveden Kalendou (viz [52]). V uvedených prací je ukázáno, jak 

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 Crollem pro deformaci asfaltu na 

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

Měření mikroseismů 
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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]). 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). 

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). 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). 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. 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. 

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. 

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]). 

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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3 Cíle disertační práce 
Předkládaná disertační práce řeší problematiku dvou exogenních vlivů – vliv cyklických změn 

povrchové teploty (denní a roční) a vliv změn atmosférického tlaku na teplotní a napěťově-

deformarní pole uvnitř zemské kůry. 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; 

 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. 

 

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.  

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. 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“. 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. 

Rovnice vedení tepla 

Pro odvození se předpokládá homogenní a izotropní prostředí, kde tepelná vodivost λ /W·m-1·K-1/, 

hustota ρ /kg·m-3/ a měrná tepelná kapacita cp /J·kg-1·K-1/ jsou konstantní. Pak se uvažuje prostor o 

objemu V, který je ohraničen plochou a který je vyplněn látkou vedoucí teplo. Pak lze odvodit 

Fourierovu – Kirchhoffovu rovnici vedení tepla 
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∂T

∂t
=   𝑎. div grad T + 

𝑎

λ
 . q′  ,       (4.7) 

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

zdroje tepla v prostopru o objemu V) a koeficient 𝑎 je teplotní vodivost 

𝑎 =  
λ

cp.ρ
      /m2. s−1/  .       (4.8) 

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 a stacionární vedení tepla. Hledaný vztah je 

T = C1 ∙ ln(r) + C2 ,        (4.13) 

kde C1 a C2 jsou integrační konstanty.  

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).  

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. 

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 /rad·s-1/ a vlnovým číslem 𝑘 /m-1/. 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) 

Pak je možno odvodit vztahy popisující  Bergerův model termoelasticity (viz [119], kap. 3.5): 

{
 
 

 
 

   

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) 

kde β =
α

3

1+μ

1−2μ
, γ = 𝑘√1 +

iω

𝑎𝑘2
 .  

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 
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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 (viz [4]). 

Rovnice pro cyklické změny teploty při zemském povrchu 

Z odvození Bergerova modelu lze ještě získat vztah pro teplotní pole:  

T = T0e
−h√ω 2𝑎⁄

cos (ωt − h√ω 2𝑎⁄ )  ,     (4.36) 

kde a /m2·s-1/ je koeficient teplotní vodivosti. Člen −h√ω 2𝑎⁄   v argumentu kosinové funkce 

vyjadřuje zpoždění, s jakým se teplota periodicky mění v hloubce h ve srovnání s povrchem. 

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. 

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. 

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 ε 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 odvozený vztah 

ε ≈  ∫  e−h.√ω 2.𝑎⁄  . cos (ωt − h√
ω

2·𝑎
) . dh

H

0
 .     (4.40) 

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) 
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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) 

Využití pravděpodobnostních metod v mechanice 

Ve výpočtech v dalších částech práce byly využity především následující statistické charakteristiky 

náhodné veličiny. 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 

𝑠 =  √
1

N−1
∙  ∑ (xi − x)

2N
i=1  .       (4.49) 

kde N je počet vstupujících hodnot, xi je hodnota náhodné veličiny a x je střední hodnota (aritmetický 

průměr). 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. 

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]). 

Zavádí se zde pojem spolehlivostní funkce 𝐹𝑆, která je definována jako funkce výstupních náhodných 

veličin, která rozděluje prostor hodnot referenčních účinků (odolností) R*a účinků zatížení S* na 

bezpečnou oblast (tj. 𝐹𝑆 ≥ 0 ) a nebezpečnou oblast (tj. 𝐹𝑆 < 0 ). Vyhodnocením spolehlivostní 

funkce pro každý zaznamenaný vektor výstupních veličin lze zjistit případy, ve kterých interakce mezi 

odolností (R*) a (S*) účinky zatížení patří do oblasti poruchy. Tyto případy představují selhání 

konstrukce. Četnost případů selhání určuje pravděpodobnost poruchy Pf., která je základním 

ukazatelem spolehlivosti konstrukce. Vypočtená pravděpodobnost poruchy Pf je následně porovnána 

s návrhovou pravděpodobností poruchy 𝑃𝐷𝑂𝑉 na základě kritéria spolehlivosti daného nejčastěji 

nerovností: 

Pf ≤ PDOV .         (4.52) 

 

5 Rovinný model vlivu atmosféry na zemskou kůru 
Celá kapitola je v disertační práci 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]. V autoreferátu jsou uvedeny pouze výsledné vztahy, které byly použity 

v „modelu od atmosférických jevů“ v kapitole 7. 

Úvodní poznámky k návrhu modelu zemské kůry jako kruhového nosníku 
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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. 

Povrch zemské kůry je také zatížen konstantním spojitým zatížením (liniová síla) od předpětí 

způsobeného atmosférickým tlakem. 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.  

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. Mezi základní objekty 

v meteorologii patří tlakové útvary – níže a výše. Příklady extrémních atmosférických jevů 

zachycených během dlouhodobých pozorování a měření na celém světě (hodnoty byly použity ve 

výpočtech): 

 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). 

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. Z průzkumu 

rozložení cyklón a anticyklón se zjistilo přibližné rozložení kombinace šesti tlakových útvarů po 

obvodu poledníku. 

Kruhový nosník na pružném podkladu jako model interakce zemské kůry a astenosféry 

V této části jsou uvedeny vztahy použité 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. 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]). 
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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. Jedná se o pružný tzv. Winklerův model podloží, který 

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. 

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 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/. 

Kruhový oblouk uložený po celém obvodu na pružném podkladu zatížený radiální silou 

Výsledné vztahy pro zatížení kruhového nosníku na pružném podkladu zatíženém jedinou radiální 

silou F jsou přehledně uvedeny v tabulce 5.1. 

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)]
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VÝSLEDKY PRO PRAVOU POLOVINU, TJ.  ;0 . 

 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 

 
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. Do modelu vstupují 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, který lze dle 

[10] odhadnout: v hloubce 40 km je p1 = 1003.42 MPa ≈ 10232 atm.  

Při analytickém řešení rovinné úlohy cylindrického válce se vychází ze základních diferenciálních 

vztahů rovnováhy platných na infinitezimální části cylindrického nosníku. Pro obecné řešení rovinné 

úlohy platí následující vztahy 

𝜎𝑟 = A− 
B
r2⁄

  a   𝜎𝑟 = A − 
B
r2⁄

  ,     (5.21) 

kde r ∈< R1; R2 >, vzdálenost od středu disku v polárním souřadném systému, σr, σt radiální a 

tečné napětí uvnitř zkoumaného elementu, A a B jsou integrační konstanty. Detailní řešení úlohy lze 

nalézt v [90]. Řešením rovinné úlohy se vypočte radiální σr a tečné σt napětí uvnitř kruhového 

nosníku (pláště válce). Na základě okrajových podmínek se odvodí vztahy pro integrační konstanty: 

A =
−𝑝2𝑅2

2(𝜅+1)

(𝜅+1)𝑅2
2+(𝜅−1)𝑅1

2    a   B =
𝑅1
2𝑅2

2𝑝2(𝜅−1)

(𝜅+1)𝑅2
2+(𝜅−1)𝑅1

2   .     (5.24) 

Do vztahů je zavedena konstanta κ/1/, která charakterizuje prostředí blízké tekutému stavu. 
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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. 

 

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“. 

Návrh „modelu mezních hodnot“ 

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. 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. Na obrázku 6.1 je 

zobrazen histogram rozložení hodnot diskrétní náhodné veličiny 𝑎 vytvořený v prostředí SW Anthill 

po 100 000 simulacích.  

 

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. K tomu byla zavedena další náhodná 

veličina t s rovnoměrným rozložením zahrnujícím denní cyklus, tj. na intervalu t ∈< 0 ; 86 400 > /𝑠/. 
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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 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.  

 

Obr. 6.6 – Průběh 𝜀𝑣𝑦𝑝 během denní periody. 

Oba lokální extrémy (obr. 6.6) 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. 

Na základě výpočtů „numerického modelu prvního přiblížení“ a na základě simulace byla stanovena 

hodnota εdov. Hodnota byla stanovena čistě pomocí statistických metod: střední hodnota kritické 

meze = 0.168. Tím bylo možno stanovit funkci spolehlivosti 𝐹𝑆 (viz obr. 6.9): 

𝐹𝑆 = εdov − εvyp .        (6.2) 

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 (6.2): 

𝐹𝑆  <  0 .         (6.3) 
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Obr. 6.9 – Funkce spolehlivosti 𝐹𝑆. 

Při splnění vztahu (6.3) 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%. 

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. 

 

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. 

Předpětí planety Země 

V kapitole 5 jsou uvedeny vztahy pro kruhový oblouk zatížený konstantním zatížením po celém 

obvodu. Jedná se tedy o zatížení zemské kůry střední hodnotou tlaku od atmosféry rovnoměrně 
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rozprostřenou po celém obvodu. Pro výpočet radiálního posunutí, tečného a radiálního napětí byly 

použity následující hodnoty: 

 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 uvden v tabulce 7.1. 

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). 

 

 
Výsledky pro osamocenou sílu – jediný atmosférický jev 

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. 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 

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 obrázku č. 7.2 jsou zobrazeny grafy průběhu radiálního posunutí vypočteného v prostředí SW 

Maple pro jednu tlakovou níži pníž = 870  hPa. U grafu v kartézském zobrazení jsou zobrazeny i 

maxima a minima vypočtených veličin. Hodnota tlakové níže byla zvolena dle hodnot extrémů 

naměřených na Zemi (viz kap. 5). 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. 

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 



17 

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). 

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. 7.8, 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. Zemský povrch je také zatížen od samotné atmosféry. Veličina p2 = patm =

101325 Pa je normální atmosférický tlak. 

Obr. 7.8 – Superpozice zatížení zemské kůry všech účinků vyvolaných atmosférou. 

V tabulce 7.3 jsou uvedeny hodnoty proměnných popisujících tlakové výše a tlakové níže, jak jsou 

v modelu nastaveny.  

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 
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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 

 

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.  

V dalším kroku se stanovilo napětí od ohybového momentu na spodním a horním okraji nosníku 

(zemské kůry) a dále se vypočetlo napětí od normálové síly 𝐍, jež je na průřezu nosníku (zemské 

kůry) konstantní. Z toho lze stanovit celkový přírůstek napětí na povrchu a na spodním okraji zemské 

kůry vyvolaný změnami atmosférického tlaku na poloměrech  R1 (σM0_N_R1
) a  R2 (σM0_N_R2

). Z teorie 

lineární pružnosti je známo, že v případě rovinných úloh lze napětí od ohybového momentu sčítat 

s napětím od tahu / tlaku. 

Pro zatížení zemské kůry od samotné atmosféry rovnoměrně rozložené nad povrchem byly použity 

hodnoty vypočtené v úvodu kapitoly (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. 

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 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
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     𝝋 sigvys_t_R1 sigvys_t_R2 sig_HMH R1 sig_HMH R2 

/rad/ /MPa/ /MPa/ /MPa/ /MPa/ 

-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 

0.00000 -0.055035776 -0.159600456 0.087799855 0.139884041 

0.00102 -0.064979664 -0.149635693 0.088855892 0.132271537 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

Vypočtená napětí, která představují příspěvek od chování atmosféry, jsou v makroměřítku malá 

σHMH ∈ < 0,0878; 0,1399 >  MPa. 

Metoda SBRA použitá pro 2D model účinků zatížení zemské kůry od atmosféry 

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, 
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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 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. Koeficienty ai  /m · N−1/ pak lze vyčíslit dle vztahů dle z tab. 

5.1. 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): 

𝐌𝟎𝐀
=  ∑ 𝐅ici

6
i=1  ,        (7.17) 

kde koeficienty ci /m/ pro ohybový moment v bodě A lze stanovit dle vztahů z tab. 5.1. 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/ pro normálovou sílu v bodě A lze taktéž určit ze vztahů v 5.1. 

Postup programování v prostředí SW Anthill. 

Obr. 7.11 – Histogram síly F1. 

Výše uvedené vztahy se využily pro naprogramování výstupů pro průhyb a HMH napětí na povrchu 

(poloměr R2) a na spodním okraji zemské kůry (poloměr R1). V prvním kroku byl vytvořen histogram 

rozložení náhodné veličiny reprezentující síly 𝐅𝐢 (viz obr. 7.11) kde 𝐅𝐢 je síla od přírůstku/úbytku 
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atmosférického tlaku v daném bodu od  patm = 101325 Pa. Následně byl v programu Anthill 

vypočten průhyb, ohybové momenty, normálové síly a výsledná napětí. Simulace byla provedena pro 

tři milióny náhodných simulací. Na obr. 7.19 je zobrazeno výsledné rozložení napětí HMH na povrchu 

Země (poloměr R2) a na obr. 7.20 výsledné rozložení napětí HMH na spodním okraji zemské kůry 

(poloměr R1). 

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  . 

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 
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8 Modelování vlivu změn povrchových teplot na zemskou kůru 
Kapitola se věnuje „modelu od povrchových  teplot“. 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. 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. 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 (hranice úseků 1 a 2 – obr. 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. 

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.  

  

Obr. 8.1 – Návrh modelu – materiály, počáteční a okrajové podmínky (model není vzhledem 

k rozměrům v přesném měřítku). 
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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. 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. 

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. 

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/ . 

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 

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 
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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/ 

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 

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. 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. Každá funkce teploty Tn je 

přiřazena odpovídajícímu úseku (viz obr. 8.1). 

Počáteční a okrajové podmínky „modelu od povrchových teplot“ 

Uvnitř „zeměválce“ model předpokládá, že teplota na spodním okraji zemské kůry je konstantní, tedy 

funkce Tp = 375 ℃ = 648.15 K (střední teplota v hloubce 30 km). 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 a ji 

lze aproximovat lineární funkcí 

𝑇0(φ, r) =  −0.01203833 ∙ (r − 6348000) +  648.15   ,  (8.1) 

 φ je úhel (viz obr. 8.1)  φ ∈ < 0° ;  360° >  /deg/ ; 

 r je poloměr   r ∈ < R1;  R2 > /m/ . 

Okrajová podmínka pro teplotu na povrchu zemské kůry má simulovat cyklické změny teplot 

vycházející z denního cyklu otáčení a ročního cyklu oběhu planety Země. Na základním schématu 

modelu (obr. 8.1) jsou znázorněny jako funkce 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇24 = f(φ, t) /K/ pro jednotlivé úseky.  

Bylo vytvořeno celkem 24 časových řad teplot, které byly importovány do modelu a přiřazeny pro 

každý úsek. Teploty pro časové řady simulující povrchové teploty byly převzaty z webu 

monitorovacího systému ALA (viz [85]). Okrajové podmínky modelu pro teplotu tedy vycházejí přímo 

z reálných dat. Nakonec byly vytvořeny teplotní řady s dvouletým intervalem od 1.2.2008 0:00:00 do 

3.2.2010 23:45:00 (krok 15 min.). 

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, které definují průběh teplot na povrchu 

příslušného úseku. Pro žádnou z těchto funkcí nebyla hodnota teploty v čase t0 = 0 s nastavena na 
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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. Přesně řečeno na samotném počátku 

výpočtu jsou hodnoty všech výstupních veličin nedefinované a to včetně teploty. Proto je zapotřebí 

nejprve model ustálit.  

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) 

zjemněna. Toto místo v modelu je v dalším textu označováno jako „hloubkový profil“. 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 

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. 

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 

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 
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Uzel 
Hloubka 

/m/ Krok 
Teplota 

/K/ Datum 
Čas 

/h:min:s/ 

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, tj. uzly byly po obvodu 

rozmístěny po 7.5°. 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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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 

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 

 

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 

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.  

Pro zkoumání hloubkového profilu (53 uzlů – viz tab. 8.4) byly zvoleny následující veličiny, které byly 

naimportovány do databáze MS Access: 

 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. 
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Velmi významná výhoda využití databáze MS Access 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 

Pro uzly povrchového profilu (tab. 8.5) byly vytvořeny čtyři výstupy do datbáze MS Access: 

 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. 

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; 

 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 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.  

Analýza hloubkového profilu 

Pro povrchový uzel 1 byly dle tří kritérií z vypočtených výsledků dohledány dny, kde se pro 

povrchovou teplotu vyskytla extrémní hodnota (viz tab. 8.8): 

 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 

Podobně byly pro povrchový uzel 1 dohledány dny s lokálními extrémy hodnot pro ekvivalentní 

napětí podle von Misese (napětí HMH) - viz tab. 8.9: 
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 Minimální hodnota napětí HMH; 

 Maximální hodnota napětí HMH;  

 Maximum z rozdílu maximální a minimální hodnoty napětí HMH. 

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 

 

Obr. 8.14 Průběh teplot v hloubkovém profilu - Temperature=f(Depth,Time). 

 

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). 
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Zobrazené grafy (obr.8.14 a 8.15) 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. 

Obr. 8.16 – Průbéh 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. 

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. 
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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. 

Obr. 8.19 Průběh absolutního posunutí v hloubkovém profilu (φ=0°) – řezy dle obr. 8.15 (vodorovná 

osa má nelineární měřítko). 

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. 

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“. 

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 
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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. 

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 

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 

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 

695 3750 332.1 0.000762 0.00000229 1203692 704232 0.5851 

915 6094 360.4 0.000652 0.00000181 902256 527652 0.5848 

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 

1966 22500 557.9 0.000107 0.00000019 193130 110637 0.5729 
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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 vztah 4.36) a také s měřeními (viz 

[25], [26], [27], [28], [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. 

V tabulce 8.14 jsou zobrazeny hodnoty napětí HMH ve dni 13.52008 (krok 2791), tj. jedná o popis 

chování napětí během denní periody ve vybraných uzlech hloubkového profilu. Ve sloupci 

„Variabilita“ byl vypočten rozdíl mezi maximem a minimem. 

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 
 

Z tab. 8.14 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“ 

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 
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z pohledu objemu zemské kůry nepatrné, ale jejich neustálé opakování pak může ve svém důsledku 

vést k seismickým jevům již dost významného rozsahu. 

Z prvotních výstupů z „modelu od povrchových teplot“ bylo 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. 

V tabulce 8.16 jsou uvedeny výsledky výpočtů pro radiální posunutí na povrchu. 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 v obou tabulkách ukazuje charakteristiky za všechny hodnoty vypočtené pro celý povrchový 

profil (celkem 959664 hodnot). Tabulka 8.16 je v autoreferátu redukována – byly odstraněny řádky, 

kde rozdíl: Maximum – Minimu < 0.6 (tj. pohyb v radiálním směru je velmi malý). 

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 

       7646 7.5 -1.069984 -0.220166 0.744611 -0.224746 -0.225239 

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 
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radiální posunutí  SQL databáze AntHill 

Uzel 
Úhel ϕ 
/deg/ 

Minimum 
/m/ Průměr /m/ 

Maximum  
/m/ Medián  /m/ Medián  /m/ 

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 

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 

 

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 

5 60.0 -11.991985 2.225961 13.202844 2.310958 2.311249 

6 75.0 -8.316151 -1.156488 9.357056 -1.263124 -1.263755 

7 90.0 -10.964751 1.914396 11.641080 2.001358 2.002252 

11491 105.0 -14.292981 -2.386571 13.402903 -2.479908 -2.480774 

11585 120.0 -6.676715 -0.051041 6.316006 -0.041648 -0.041540 

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 



36 

tečné posunutí SQL databáze AntHill 

Uzel 
Úhel ϕ  
/deg/ 

Minimum  
/m/ 

Průměr  
/m/ 

Maximum  
/m/ 

Medián  
/m/ 

Medián  
/m/ 

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 

13 180.0 -10.843711 2.072278 12.114409 2.148608 2.139710 

12234 195.0 -9.007515 0.961226 7.542674 1.075193 1.080069 

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 

12599 240.0 -13.427477 2.207517 13.803798 2.395361 2.396578 

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 

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 

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 
 

Tabulka 8.17 je v autoreferátu redukována - byly odstraněny řádky, kde rozdíl: Maximum – Minimu < 

5 (tj. pohyb v tečném směru je poměrně malý). 

Z porovnání obou tabulek je vidět, že tečné posuny v absolutní hodnotě jsou výrazně větší než 

posuny radiální. V tabulce 8.18 jsou vypočteny poměry (absolutní hodnota) pro tečné a radiální 

posunutí ( |tečné napětí / radiální napětí| ). I tato tabulka je v autoreferátu redukována - byly 

odstraněny řádky, kde pro poměr platí: 0.5 < Poměr < 2. 

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 

      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 

4 45.0 4.1600 3.4171 5.4272 3.4720 

5 60.0 3.2508 2.9815 5.0853 3.0377 
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Poměr tečného a radiálního posunutí pro jednotlivé charakteristiky 

Uzel 
Úhel ϕ 
/deg/ Minimum Průměr Maximum Medián 

6 75.0 2.3098 1.5875 3.6855 1.7021 

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 

11585 120.0 1.8477 0.0697 2.4886 0.0558 

11782 135.0 3.2708 1.8882 4.0275 2.2211 

11925 150.0 3.1357 2.5770 4.6178 2.6489 

12044 165.0 7.2768 6.7662 8.1460 6.7722 

13 180.0 3.8047 3.5913 6.0357 3.6568 

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 

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 

12919 300.0 1.8988 0.1191 2.5729 0.1313 

13017 307.5 0.6665 0.3095 0.7469 0.4024 

13116 315.0 2.9627 1.8398 3.7813 1.9595 

13384 330.0 3.5183 2.9630 5.2410 3.0407 

10258 345.0 14.3015 13.4078 15.3590 13.4438 

10135 352.5 5.9226 5.5182 6.9682 5.5654 

Z tabulky 8.18 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. 
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V tabulkách 8.16, 8.17 jsou zobrazeny i statistické charakteristiky pro radiální a tečné posunutí 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 a 

8.17 se jedná vždy o první řádek podbarvený modře. Výstupy (histogramy a distribuční funkce) za 

celý povrch jsou uloženy v tabulce 8.22 (2 milióny simulací). 

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)  

 

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. 

9 Závěry 
Využití pravděpodobnostních metod pro stanovení mezních stavů a vzniku nevratných deformací – 

„model mezních hodnot“ (kapitola 6) 

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. 

Novinkou je tedy jednoduchý stochastický model využívající pravděpodobnostního stanovení 

mezního stavu (aplikace metody SBRA), který je v souladu s nejmodernějšími trendy vědy a techniky. 

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. Byl zde popsán výpočet přídavných 

účinků vyvolaných od atmosférických jevů na zemskou kůru. K tomu byly vytvořeny a vyzkoušeny dva 

postupy.  

Vypočtené hodnoty (kap. 7) 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. 
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Doposud neexistovala metodika výpočtu souvisejících deformací a napětí, což je přínosem této práce. 

Model od povrchových teplot (kapitola 8) 

Model má 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°) 

Analýza hloubkového profilu (viz kap. 8.2) prokázala skutečnost, že útlum teplotních změn (variability 

teploty) do hloubky je v souladu s teorií (kap. 4 vztah (4.36)) a také s měřeními. 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) mají vliv na 

variabilitu napětí HMH do hloubek přes 10 km. 

Z průběhu napětí během jednoho dne v tab. 8.14 (13.5.2008) 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). 

 Analýza povrchového profilu (h=0, 𝜑𝜖<0°; 360°>) 

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. 

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 
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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. 

3) Vytvořený „model od povrchových teplot“ obsahoval již nehomogenity a povrchové teploty 

byly vytvořeny na základě reálně změřených povrchových teplot. 

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. 

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.  

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). 

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. 

Velmi elegantní a efektivní se ukázalo nahrazení interakce zemské kůry a pláště pružným podkladem. 

Předkládaná disertační práce je bezesporu významným příspěvkem.  

10 Conclusions 
Use of probability methods to determine limit states and the occurrence of irreversible deformations – 

the “limit values model” (chapter 6) 

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 
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0.00324, i. e. 0.324% (see Fig. 6.9). Fig. 6.10 shows the distribution of permitted values and critical 

values. 

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. 

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. 

Calculated 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. 

However, until now, no method had existed for calculating the associated deformations and stresses; 

this is a beneficial contribution of this dissertation. 

The “surface temperature model” (chapter 8) 

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 

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. 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) influence the variability of HMH stress up to depths of more than 10 

km. 

Changes of stress during one day – shown in Tab. 8.14 (13.5.2008) – 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. 

 Surface profile analysis (h=0, 𝜑𝜖<0°; 360°>) 
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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. 

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: 

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.  

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. 

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. 

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. 
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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). 

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. 

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. 

This dissertation represents an important contribution to the field. 
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13 Abstract 
The dissertation has focused on issues from the fields of geophysics and geomechanics, using 

methods, approaches and experience from applied mechanics. 

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 of 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 also includes statistical calculations for the creation of stochastic models for the 

process of strain and stress on the surface of the Earth’s crust. The outputs of this model are in 

accordance with measurements of temperatures under the Earth’s surface, so the results can be 

considered relevant. The model demonstrated that small temperature changes on the surface and at 

shallow depths below the surface (up to approx. 30 m) influenced the variability of stress at depths 

of over 10 km. 

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 with revealing the exceptionally complex reality inside the Earth’s 

crust. 

 


