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Výzkum a inovace v oblasti modelování

Zlepšování modelu ve vazbě na geologické prostředí
• model založený na kombinaci porézního prostředí a sítě 

diskrétních puklin umožňuje kombinovat výhody obou 
koncepčních přístupů a najít kompromis mezi přesností 
a datovou a výpočetní náročností

• použití paralelních algoritmů a počítačových architektur 
umožňuje znatelně zkrátit výpočetní čas a řešit úlohy většího 
rozsahu

• spolupráce v rámci mezinárodních projektů zajišťuje vzájem-
né porovnání výpočetních kódů a porovnání výsledků 
modelů s experimentálními daty 

Praktické výsledky a výstupy
• vývoj vlastního numerického simulačního kódu FLOW123D 

pro proudění a transport látky s rozhraním pro geochemické 
výpočty

• vlastní model pro geochemické výpočty zásadně redukující 
počet složek roztoku umožňuje rozumné výpočetní časy 
reaktivního transportu i u 3D úloh

• interpretace čerpacích a vtláčecích zkoušek v prostředí 
rozpukané žuly, interpretace terénního monitoringu přítoků 
do tunelu
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Model enhancing in connection with the geological 
environment
• Model based on the combination of a porous environment and 

a network of discrete cracks enables combining advantages of 
both concept approaches and finding a compromise among 
accuracy and data as well as computing difficulties

• Using parallel algorithms and computer architectures ena-
bles a substantial reduction of computing time and task 
solving of a larger range

• Cooperation in the framework of international projects 
provides a mutual comparison of computing codes and 
a comparison of model results with experimental data

Practical results and outcomes
• Development of given numerical simulation code FLOW123D 

for substance flow and transport with an interface for geo-
chemical computations

• Given model for geochemical computations radically reducing 
a number of solution components makes rational computing 
times of reactive transport possible also in the case of 3D tasks

• Interpretation of pumping and injection tests in the environ-
ment of fractured granite and interpretation of field monito-
ring of the tunnel inflow
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