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Abstract: 

When designing in situ extraction remediation works it is necessary to be aware of heterogenity 

distribution. Generally, higher heterogenity of environment brings higher probability of presence of 

zones, where the remediation effect is minimal, within the remediation area. In our project we focused 

on the influence of statistical distribution of heterogenity on changing value of transmissivity. Because 

research works are very expensive, it is important to define the optimal number of tests to be 

economically significant. The Results show, that the value of modeling transmissivity approximate the 

most the value of harmonic mean of heterogeneity. The value of harmonic mean differs from 

compound value of transmissivity by 7,7%. 
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1. Úvod 

Při projektování sanačních prací extrakčními metodami in situ se neobejdeme bez znalosti plošného 

rozmístění heterogenit. Obecně platí, že čím vyšší je heterogenita prostředí, tím vyšší pravděpodobnost, že 

v sanované oblasti, která se nachází v oblasti sanačního účinku extrakčního systému, se budou 

nacházet části, v nichž se tento účinek téměř neprojeví. V rámci výzkumu jsme s využitím metod 

matematického modelování sledovali, jak se projevuje statistické rozdělení heterogenit o jednotkové 

ploše na určení výpočtové hodnoty koeficientu průtočnosti (T). V běžné hydrogeologické praxi se 

postupuje tak, že výsledky dílčích testů, zpravidla krátkodobých čerpacích zkoušek, se zprůměrují a 

tato hodnota se pak využije pro výpočet vydatnosti projektovaného sanačního systému. Průzkumné 

práce jsou z důvodu nezbytnosti hloubení sond, čištění vrtů, realizaci zkoušek atp. přitom velmi 

nákladné. Proto má stanovení optimálního počtu zkoušek zásadní ekonomický význam. Při malém 

počtu zkoušek může dojít k případu, že opomineme vliv heterogenit, což má pak za následek omezení 

účinnosti sanačních prací. Obecně platí, že čím bude vyšší stupeň heterogenity vyjádřený např. 

koeficientem variace, tím by měl být počet bodových hydrodynamických zkoušek vyšší a tím bude i 

možnost použití aritmetických průměrů při stanovení výpočtové hodnoty koeficientu průtočnosti nižší.  
 

2. Metodika  

Postup řešení se skládal z následujících kroků:  

a) Vygenerování čtyř odlišných souborů dat představujících koeficient průtočnosti [1] pomocí 

generátoru náhodných čísel programu MS Excel tak, aby každý soubor představoval různě 

heterogenní prostředí, tedy soubory o různém rozsahu hodnot a různé četnosti v jednotlivých 

intervalech (normální rozdělení, počet proměnných N = 478). Jednotlivé soubory dat mají podobnou 

střední hodnotu  
2
, tím pádem i tvarem Gaussovy křivky. Rozdělení s velkou 

špičatostí křivky představuje homogenní prostředí, a naopak heterogenní prostředí znázorňují ploché 

křivky. Vygenerované hodnoty koeficientu průtočnosti T se pohybují v rozmezí 0,5 až 20*10-5.  

b) Zpracování získaných čtyř souborů dat ve statistickém programu Statistica (v. 2009) [2] použitím 

funkcí základní popisné statistiky, rozčlenění hodnot do intervalů a vykreslení histogramů. 

Následnou úpravou hodnot bylo docíleno přibližné shody s proloženou křivkou normálního rozdělení.  

c) Vykreslení statisticky získaných hodnot koeficientu průtočnosti na pomocný milimetrový papír pro 

usnadnění následného zadávání dat do matematického modelu Modflow.  

d) Modelování vlivu čerpacího vrtu o nekonečně malém průměru na vznik a průběh 

hydrodynamického pole sledovaného pomocí dvou fiktivních monitorovacích vrtů.  
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e) Zadávání čtyř souborů statisticky získaných hodnot koeficientu průtočnosti do výpočetních bodů 

filtrační oblasti matematického modelu (pomocí předem vytvořené matice na milimetrovém papíře). 

Byla zvolena filtrační oblast, jejíž tvar se blíží kruhu (v rámci možností programu Modflow). 

f) Výpočet statistických parametrů náhodného rozdělení souboru dat (koeficientu průtočnosti) s tím, 

že pro celou oblast se předpokládá stejná hodnota koeficientu zásobnosti [3]. 

g) Definování okrajových podmínek, kdy je u vrtu splněna podmínka 2. typu: Q = konst. (průtočné 

množství) a v modelovaném nekonečnu podmínka 1. typu H = konst. (výška hladiny vody) a dalších 

parametrů pro modelovanou oblast (tvar modelované oblast, typ proudění, hydraulické parametry 

prostředí atd.).  

h) Výsledná data z vymodelovaného sanačního (čerpacího) vrtu (hodnoty snížení hladiny podzemní 

vody a času) byla upravena v programu MS Excel a použita pro výpočet průměrného koeficientu 

průtočnosti pro čtyři sledované oblasti s využitím Jacobovy grafoanalytické metody[4].  

 
[1]Též se používá označení koeficient transmisivity. [4]Metoda patří do skupiny tzv. grafonanalytických metod 

vyhodnocení hydrodynamických zkoušek, kdy předpokládáme, 

že hydrodynamický režim je kvazisustálený. 

 

[2]Program firmy Statsoft ČR. 

[3]Též se používá označení koeficient storativity. 

i) porovnání výsledků reálného statistického vyhodnocení s výsledky vypočtených filtračních 

parametrů (koeficient průtočnosti) z centrálního vrtu, získaných z modelu Modflow. Výsledné 

hodnoty byly porovnávány pomocí grafů vytvořených v MS Excel a korelace provedené 

v programu Statistica. Vyhodnocení získaných výsledků, formulace závěru a doporučení pro praxi. 

 

V souladu se statistickou teorií se při výpočtu nezbytného počtu vzorků vychází ze znalosti 

statistického rozdělení. V geoekologických naukách se předpokládá, že rozdělení vlastností odpovídá 

normálnímu rozdělení (Gaussovo rozdělení). Při vlastním modelování se předpokládalo, že 

hydraulickými parametry prostředí vstupujícími do modelu jsou horizontální hydraulické vodivosti, 

storativita nebo pórovitost, napjatá hladina zvodně, kruhová oblast vlivu s tím, že oblast omezení je 

podmíněně nekonečná, nekonečno simulováno doplňkovými hydrostatickými odpory, proudění 

podzemních vod je neustálené, vrty, a to jak vrt čerpací, tak i pozorovací jsou hydraulicky úplné, 

filtrační prostředí je homogenní a izotropní. Celkem byly sestaveny čtyři modely simulující čtyři různá 

prostředí (popsaná čtyřmi soubory experimentálních dat), která se liší heterogenitou. Jak jsem již 

uvedl, pro názornost popisu daného postupu jsem se zaměřil pouze na soubor hodnot koeficientu 

průtočnosti (T v m
2
/s). Prvním krokem při sestavování modelu bylo stanovení velikosti celé modelové 

plochy, v níž experiment hypoteticky probíhal. Tím byl stanoven i krok výpočtové sítě. Oblast měla 

1912 výpočtových bodů, kde každý bod měl velikost 5x5 m (F = 25 m
2
). Celková plocha sledované 

oblasti Fc = 47 800 m
2
.  

 

 
Ukázka matice průtočností připravené pro 

modelování  
 

Ukázka modelované matice průtočností 
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Ukázka histogramy modelovaných heterogenit 

– scénář I. – homogenní prostředí 

Ukázka modelovaných křivek S – log t – scénář IV 
 

 

3. Výsledky  

V následující tabulce jsou uvedeny reprezentativní (výpočtové) hodnoty T pro 4 posuzované filtrační 

oblasti  

 

Číslo 

modelu Čas t1 Čas t2 

Snížení 

s1 

Snížení 

s2 

Čerpané 

množství Q Výpočtová T 

1 1,00E+05 1,00E+06 4,85 10,3058 0,0025 8,3856E-05 

2 1,00E+05 1,00E+06 4,55 9,6217 0,0025 9,0206E-05 

3 1,00E+05 1,00E+06 5,6 10,1797 0,0025 9,9897E-05 

4 1,00E+05 1,00E+06 6,35 11,4802 0,0025 8,9178E-05 

 

V následující tabulce jsou porovnány výsledky výpočtových hodnot T určených na základě 

modelování a výpočtů aritmetických průměrů pro každý ze scénářů, přičemž model 1 odpovídá 

homogennímu prostředí a model 4 heterogennímu prostředí.  

 

Číslo 

modelu 

Vypočtený koef. 

průtočnosti T Aritm. průměr T Geom. průměr T Harm. průměr T 

1 8,3856 10,0356 9,1098 7,683 

2 9,0206 10,4059 10,1615 9,8903 

3 9,9897 10,659 10,227 9,7089 

4 8,9178 10,4079 9,3316 7,6789 

 

4. Závěr 

Výsledky ukázaly, že se nejvíce výpočtové hodnotě T stanovené na základě matematického 

modelování průběhu sanačních prací s využitím extrakční metody (čerpání) blíží hodnoty 

harmonického průměru dílčích heterogenit, tj. výsledků krátkodobých čerpacích zkoušek. Zatímco 

aritmetický průměr koeficientu průtočnosti se ve čtyřech zkoumaných typech prostředí liší od 

experimentálně vypočteného koeficientu průtočnosti v průměru o 12,99 %, odlišnost geometrického 

průměru je 8,98 %, a průměr harmonický se od vypočtené hodnoty T odlišuje pouze v 7,73 %.  

Histogram č.1

Tabulka č.1 10v *480c

Prom1 = 478*1*normal(x; 10,0356; 3,7979)
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