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Úvod
Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit základní práci s programem „Stratigrafie“. Princip
modelování spočívá ve vytvoření geologického modelu podloží na základě všech dat, která byla získána
v rámci inženýrsko-geologického průzkumu.
V jednodušších geologických poměrech většinou stačí zadat vrty a polní zkoušky, které byly na
staveništi provedeny, vytvořit z nich geologické profily a program poté dokáže vytvořit odpovídající
model.
Ve složitějších případech je někdy nutné vygenerovaný model změnit tak, aby odpovídal skutečnému
stavu, resp. spíše představě geologa. Toho lze dosáhnout například úpravami jednotlivých vrstev
(rozšiřování, slučování, dělení) nebo vytvářením různých geologických anomálií (čočky zemin,
geologické zlomy…). Právě na tyto úpravy je tento manuál zaměřen.
Modelování příkladu, který je v tomto dokumentu použit, nezabere více než hodinu času. Výsledkem
bude model, který je ukázán na následujícím obrázku.

Výsledný geologický model
Celý postup je popsán postupně krok za krokem. Pro správné pochopení procesu modelování
doporučujeme vytvářet příklad samostatně. Pro zkontrolování vytvořeného modelu lze využít demo
příklad demo_manual_39.gsg, který je součástí instalace programu „Stratigrafie“.

1

Vytvoření modelu terénu (DMT)
Pro většinu úloh je prvním krokem vytvoření modelu terénu. Model terénu se tvoří v rozměrech
staveniště ze zadaných bodů terénu.
Body lze zadat nebo naimportovat z naměřených dat. Terén se generuje automaticky vždy při každé
změně zadaných bodů. Tvar terénu může být také ovlivněn zkouškami, které mají zadanou souřadnici
z – tyto body zkoušek se také podílejí na generaci terénu. Pro modelování svahů a členitých terénů je
důležité zadání aktivního okraje modelu.
V příkladu je namodelovaný svah z šesti bodů. Body se zadávají v rámu „Body terénu“ a jejich
souřadnice [x; y; z] jsou následující: [0; 0; 0], [0; 10; 0], [7; 0; 3], [7; 10; 3], [20; 0; 5], [20; 10; 5].

Terén se středním vyhlazením
Podobu modelu můžeme značně ovlivnit způsobem vyhlazení ploch mezi trojúhelníky, které se zadává
v rámu „Nastavení“. Výše uvedený model byl vytvořen pro "střední" vyhlazení. Pokud je vyhlazení
nastaveno na "žádné", je model následující:

Terén bez vyhlazení
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V rámu „Nastavení“ definujeme souřadný systém jako „kartézský“.
Poznámka: Vyšší vyhlazení umožňuje vytvářet realističtější modely, nevýhodou je pomalost generace
při větším množství vrstev. Někdy je u větších modelů vhodné vytvořit celý model bez vyhlazení, a teprve
pro tisk výstupní dokumentace a tvorbu řezů zapnout vyhlazování modelu.

Model s vodorovnými vrstvami podloží
Do vygenerovaného modelu terénu vytvoříme model podloží s vodorovnými vrstvami dle následujícího
obrázku:

Nejprve zadáme v rámu „Zkoušky“ zkoušku typu „VRT“ – souřadnice zkoušky a vrstvy zemin jsou patrné
z následujícího okna:

Zadání zkoušky typu vrt
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V dalším rámu zadáme Zeminy. Nejjednodušší je převzít zeminy z vrtu tlačítkem „Přidat podle
zkoušek“. Vytvoří se seznam zemin, které byly použity v zadaných zkouškách.

Přidání zemin ze zkoušek
Profil zkoušky i sonda se ze zkoušky typu "VRT" vytvoří automaticky. Po přepnutí do rámu "Model
podloží" se požadovaný model vygeneruje. (Pokud není v rámu Nastavení zvolena volba "Generovat
model automaticky" je pro vygenerování modelu podloží nutné stisknout tlačítko "Generuj").

Vygenerovaný model
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Pro přehledné zobrazení vrstev zemin zadáme v rámu „Výsledné řezy“ řez, který je tvořen body o
následujících souřadnicích [x; y]: [0; 5], [20; 5].

Zobrazení pomocí řezu

Aby se zadaný řez v modelu zobrazil v rámu „Model podloží“, upravíme nastavení kresby:

Nastavení kresby
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Vrstvy podloží kopírující terén
Nyní vytvoříme model podloží tak, aby vrstvy podloží kopírovaly tvar terénu.

Princip úpravy je patrný z následujícího obrázku – musíme zadat nové sondy v krajích staveniště.

V rámu „Model podloží“ vybereme sondu „Vrt1“ a zadáme nové sondy do bodů Vrt1 (2) [0; 5] a
Vrt1 (3) [20; 5]. Pokud by sonda před kliknutím na tlačítko „Přidat“ (graficky nebo textově) nebyla
vybrána, nové sondy by nebyly kopií sondy „Vrt1“ ale odpovídaly by vytvořenému modelu podloží.

Dialogové okno pro zadání nové sondy
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Model opětovně vytvoříme kliknutím na „Generovat“.

Výsledný model

Hrany staveniště – aktivní okraj
Přepneme vykreslení modelu úlohy na zobrazení bočních okrajů modelu.

Nastavení kreslení modelu
Kraje modelu jsou tvořeny jen pomocnými sondami v rozích modelu – vrstvy na krajích modelu jsou
tedy téměř rovné.
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Přepneme do rámu „Staveniště“ a zadáme aktivní okraj 1 m. Aktivní okraj je zobrazen červeně.

Znázornění aktivního okraje v rámu „Staveniště"
Sonda „Vrt1“ neleží v aktivním okraji, takže model zůstává stejný. Vrátíme se do rámu „Model Podloží“
vybereme v tabulce sondu „Vrt1“ a zadáme tlačítkem „Přidat textově“ dvě nové sondy „Vrt1(4)“ o
souřadnicích [5; 0.5] a „Vrt1(5)“ o souřadnicích [5; 9.5].

Zadání nových sond do aktivního okraje
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Obě sondy leží v aktivním okraji – při generování modelu se vytvoří na kraji modelu pomocná sonda se
stejnými vrstvami. Model na okrajích se výrazně změní, nyní je stejný jako řez ve středu.

Výsledný model
U reálných konstrukcí je rozumné zadávat aktivní okraj tak, aby body a sondy nejbližší ke kraji
staveniště byly zahrnuty do aktivního okraje.
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Úpravy vrstev modelu
Nyní na vytvořeném modelu upravíme zelenou vrstvu tak, aby se ke koncům rozšiřovala.

Využijeme okno „Editace sondy“ v rámu „Model podloží“. Zvolíme postupně obě nové sondy Vrt1(2) a
Vrt1(3) a provedeme úpravu sondy – zvětšíme mocnost zelené vrstvy z 1 na 3 m a zmenšíme mocnost
modré vrstvy z 2 m na 1 m.

Dialogové okno „Úprava sondy“ – Vrt 1 (2)
Model po vygenerování vypadá následovně.

Upravený model
10

Vytvoření čočky v podloží
Nyní namodelujeme "čočku zeminy" dle obrázku.

Zadáme novou sondu (Red1) ve středu čočky (souřadnice: [11; 5]) a zadáme novou vrstvu (červená,
mocnost 0,5 m) tlačítkem „Vsunout (před 3)“. Zeminu „Red“ je nutné vytvořit kliknutím na „Přidat
zeminu“.
Při stisknutí tlačítka „Přidat“ nesmí být v tabulce vybraná žádná sonda, jinak by byly nové sondy její
kopií. V dialogovém okně „Nová sonda“ je zobrazena informace o vzniku sondy. V našem případě
„Vrstvy vygenerovány z modelu podloží“. V případě že je informace jiná (kopírujeme jiný vrt) lze změnit
stav sondy tlačítkem „Změnit stav“.

Zadání sondy ve středu čočky
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Sonda ve středu čočky
Vytvořená sonda není kompatibilní z řídící sondou - je tedy v tabulce zobrazena červeně a nepodílí se
na generaci modelu. Provedeme tedy editaci řídící sondy - přidáme červenou vrstvu mezi zelenou a
hnědou vrstvu - mocnost vrstvy ale nezadáme, zvolíme umístění rozhraní "Není určeno".

Vložení vrstvy Red – řídící sonda
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Rozhraní se tím zavede do všech sond, ale bez udání přesného místa. Pro generaci je rozhraní
definováno pouze sondou „Red1“.

Vygenerovaný model po úpravě Řídící sondy
Upravíme tvar rozhraní červené vrstvy editací sondy Vrt1 (3). Změníme umístění dolního rozhraní
vrstvy ve vrtu z „Není určeno“ na „Zadat hloubku“ a zadáme hloubku 2 m. Hloubka se měří vždy od
horního bodu daného vrtu, kladné hodnoty směrem dolů, záporné nahoru.

Úprava sondy Vrt1 (3)
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Tím je generace čočky hotova

Výsledný model s čočkou

Pro přehlednost přidáme ještě kolmý řez [11; 0], [11; 10].

Výsledný model s čočkou
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Vytvoření nové vrstvy do modelu
Světle modrou vrstvu z předchozího příkladu chceme rozdělit na světle modrou a modrou. Dělení
(i slučování) vrstev je poměrně časté, především kvůli proměnným parametrům zemin v hloubce.

V rámu „Model podloží“ provedeme editaci řídící sondy – nejprve rozdělíme modrou vrstvu tlačítkem
„Rozdělit vrstvu (číslo 1)“ v poměru 1:1 a poté změníme spodní novou vrstvu na tmavě modrou
„Změnit zeminu (číslo 2)“.

Dialogové okno "Úprava řídící sondy"
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Dialogové okno "Úprava řídící sondy" - po rozdělení modré vrstvy
Po vygenerování modelu je vrstva změněna.

Výsledný model
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Vytvoření tektonického zlomu
Cílem příkladu je namodelovat tektonický zlom procházející staveništěm. V levé části staveniště je
podloží tvořeno žlutou zeminou o mocnosti 3 m, další vrstvy mají mocnost 1 m.

Nejprve zadáme do řídící sondy rozhraní zlomu. Zadáme umístění dolního rozhraní zlomu -10 m –
prochází tedy vysoko nad terénem. Zlom je tvořen novou zeminou "Black"

Zadání vrstvy / zlomu do řídící sondy
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Po vygenerování zůstává model stejný, ale v pravém dolním rohu vidíme znázornění nové vrstvy, resp.
zlomu. Pro přehlednost jsme zvolili sytě černou barvu.

Model s novou vrstvou, která bude reprezentovat zlom
Nyní zadáme umístění zlomu na terénu. Přidáme nové vrty v bodech ZZ1 [3; 0], ZZ2 [3.7; 5] a
ZZ3 [4; 10]. Při textovém zadávání vrtu se zobrazí nejdříve prázdně dialogové okno se sondou.

Textové zadání nové sondy
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Po zadání souřadnic [3,0] se doplní geologický profil z modelu podloží. Nyní změníme vlastnosti horní
vrstvy a zadáme mocnost černé vrstvy (zlomu) jako 0 m.

Zadání sondy ZZ1, která určuje pozici zlomu na terénu
Odejdeme použitím tlačítka “Přidej a zavři” a znovu vygenerujeme model podloží.
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Zadání opakujeme i pro další sondy ZZ 2 a ZZ 3 u povrchu zlomu (nastavíme mocnost horní černé vrstvy
jako 0 m). Model je nutné vždy po zadání sondy vygenerovat, aby nově zadávaná sonda odpovídala
původnímu modelu podloží.

Zadání sondy ZZ2, která určuje pozici zlomu na terénu
Po zadání zlomu odstraníme pomocné sondy v oblasti před zlomem – v tomto případě sondu Vrt1 (2).

Mazání pomocných sond v oblasti před zlomem
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Model je nyní připraven k zadání zlomu. Model znovu vygenerujeme a zadáme zlom pomocí dvou
sond – Area 2 v bodě [0; 0] a Area 2 (2) v bodě [0; 10].

Model po zadání tvaru zlomu na povrchu terénu
Sonda Area 2 bude mít zadané rozhraní zlomu v hloubce 20 m, hloubky ostatních vrstev budou „není
určeno“. Potvrdíme zadání tlačítkem „Přidej“ a zadáme druhou sondu do bodu [0; 10].

Upravená sonda Area 2
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Vygenerujeme model – nyní je zlom vytvořen. Oblast před zlomem je znázorněna šedě.

Vytvořený zlom
Nyní definujeme vrstvy do oblasti před zlomem. Zvolíme jednu ze sond Area 2 a vložíme vrstvy nad
zlomem (pomocí tlačítka "Vsunout"). Zadáme mocnosti vrstev v této sondě – 3 m - yellow, 1 m - blue,
1 m - dark blue, 1 m - green, 1 m - brown. Dále je třeba doplnit do řídící sondy nově zadané vrstvy
pomocí tlačítka "Doplnit horní vrstvy (do řídící sondy)". Upravená sonda Area 2 má následující podobu:

Zadání vrstev do oblasti před zlomem
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Po vygenerování má model jinou podobu než jsme čekali – nově zadané vrstvy překryli celý model, a
to i za zlomem.

Vygenerovaný model se špatným pořadí generace vrstev
Tento problém jednoduše vyřešíme změnou postupu generace vrstev. Nejprve vygenerujeme zlom
(řádek 6-7 s černým obdélníkem vlevo) a vrstvy za zlomem (7-8…). Ponecháme jim pořadí 1.
Vrstvám před zlomem (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6) přiřadíme skupinu 2.
Zlom (řádek 6-7 s černým obdélníkem vlevo) je obvykle přímý – nebudeme jej tedy vyhlazovat.

Zadání pořadí generace vrstev modelu
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Tím je model vytvořen.

Výsledný model

Výsledný model - řezy
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