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plášť a vnější vodní vrstva  
(Anderson et al., 1998)

▸ magnetická data: globální oceán + tenká 
ledová slupka (Kivelson et al., 2000)

▸ tloušťka ledové slupky: od ≤10 km do  
≥40 km (Billings & Kattenhorn, 2005)
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▸ mladý (40 - 90 mil. let), aktivní procesy?

▸ vodní plumy (Roth et al., 2015; Sparks et al. 2016, 2017; Jia 
et al., 2018)

▸ morfologická vodítka pro vodu blízko u povrchu:
•“dvojité hřebeny” •“chaotický terén” 

 kryovulkanický model,  
Dombard et al. 2013

model kolapsu vodní čočky,  
Schmidt et al., 2011
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vload�vload

Zlom

1

PŘEDCHOZÍ PRÁCE

STRIKE-SLIP MOTION AND DOUBLE RIDGE FORMATION ON EUROPA 
NIMMO ET GAIDOS, 2002



▸ model strike-slip zlomu na Europě:

▸ křehká a duktilní deformace s pevně daným přechodem
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‣ zahřívání disipací a třením: 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WATER GENERATION AND TRANSPORT BELOW EUROPA’S STRIKE-SLIP FAULTS  
KALOUSOVÁ ET AL., 2016

▸ 2D dvoufázový model konvekce

▸ s předepsaný konstantním teplem 
z článku Nimma a Gaidose, 2002

▸ potvrzuje tvorbu taveniny pod 
zlomem pro Q > 2x10-4 Wm-3 0 2 4 6 8
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‣ problém na dvou časových škálách:

1. slapově vynucená deformace na europské denní 
škále (~3,5 dne)

2. teplotně-deformační vývoj směsi ledu a vody 
popsaný dvoufazovým formalismem (~ tisíce let)

➡dva výpočetní moduly propojené viskozitou a zahříváním
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slupka

x

y

z

Figure 1: Sketch of the physical model. The arrows indicate the tidally-induced
strike-slip forcing, the computational domain is represented by solid lines.

Fault

Surface

Ocean

Ice shell

vload�vloadx

y

z

Figure 2: Sketch of the physical model. The arrows indicate the tidally-induced
strike-slip forcing, the computational domain is represented by solid lines.

1

FYZIKÁLNÍ MODEL

1. SLAPOVĚ VYNUCENÁ DEFORMACE V OKOLÍ STRIKE-SLIP ZLOMU

‣ lineární, dlouhý zlom 

➡předp. malé variace podél osy y  
=> 2D řez 



Povrch

Oceán

Zlom

vload�vload

Ledová

slupka

x

y

z

Figure 1: Sketch of the physical model. The arrows indicate the tidally-induced
strike-slip forcing, the computational domain is represented by solid lines.

Fault

Surface

Ocean

Ice shell

vload�vloadx

y

z

Figure 2: Sketch of the physical model. The arrows indicate the tidally-induced
strike-slip forcing, the computational domain is represented by solid lines.

1

FYZIKÁLNÍ MODEL

1. SLAPOVĚ VYNUCENÁ DEFORMACE V OKOLÍ STRIKE-SLIP ZLOMU

‣ lineární, dlouhý zlom 

➡předp. malé variace podél osy y  
=> 2D řez 

‣ antisymetrie => 1/2 oblasti



Povrch

Oceán

Zlom

vload�vload

Ledová
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slupka

x

y

z

Figure 1: Sketch of the physical model. The arrows indicate the tidally-induced
strike-slip forcing, the computational domain is represented by solid lines.

Fault

Surface

Ocean

Ice shell

vload�vloadx

y

z

Figure 2: Sketch of the physical model. The arrows indicate the tidally-induced
strike-slip forcing, the computational domain is represented by solid lines.

1



1. SLAPOVĚ VYNUCENÁ DEFORMACE V OKOLÍ STRIKE-SLIP ZLOMU

A. ROVNICE

‣ rovnice kontinuity:

‣ pohybová rovnice:

‣ nestlačitelný Maxwellův model: 
 

div v = 0

−∇p + div 𝕊 + f = 0
·𝕊 = 2μ𝔻d(v) −

μ
η

𝕊

+
2D, pouze gravitační síla,  
zanedbání variací podél osy y,  
rychlost skluzu závisí jen na x,z

Povrch

Oceán

Zlom

vload�vload

Ledová
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A. ROVNICE

‣ rovnice kontinuity:

‣ pohybová rovnice:

‣ nestlačitelný Maxwellův model: 
 

‣ 2D napětí, 1D rychlost:

div v = 0

−∇p + div 𝕊 + f = 0
·𝕊 = 2μ𝔻d(v) −

μ
η

𝕊

+
2D, pouze gravitační síla,  
zanedbání variací podél osy y,  
rychlost skluzu závisí jen na x,z
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Oceán
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z

Figure 1: Sketch of the physical model. The arrows indicate the tidally-induced
strike-slip forcing, the computational domain is represented by solid lines.
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Figure 2: Sketch of the physical model. The arrows indicate the tidally-induced
strike-slip forcing, the computational domain is represented by solid lines.
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s := (𝕊xy, 𝕊yz), v = v(x, z) := vy
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Figure 1: Sketch of the physical model. The arrows indicate the tidally-induced
strike-slip forcing, the computational domain is represented by solid lines.
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1. SLAPOVĚ VYNUCENÁ DEFORMACE V OKOLÍ STRIKE-SLIP ZLOMU

C. PRODUKCE TEPLA

▸ viskózní disipace a teplo vzniklé třením: 
Q = Qfric + Qshear

Qfric = ϱghμf |vslip | = σY |vslip |

Qshear = 𝕊 : 𝔻 → Qshear = s : ∇v =
1
η

s : s
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‣ stlačitelná směs vody a ledu

‣ zákony zachování hmoty, hybnosti a energie

‣ neporézní tečení  
(voda je advektována pouze pomocí ledu) 
- dobrá aproximace pokud je led pod teplotou tání

‣ viskozita = „kompozitní creep“ (Goldsby & Kohlstedt, 2001)

+ změkčování, pokud je přítomná voda (Tobie et al., 2003) 



JAK TO VLASTNĚ FUNGUJE?
1. + 2.  

=  
DLOUHODOBÝ VÝVOJ PRODUKCE TEPLA 

A TEPLOTY V OKOLÍ STRIKE-SLIP ZLOMŮ
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Časový vývoj veličin podél zlomu během jedné periody
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SLAPOVĚ VYNUCENÁ DEFORMACE V OKOLÍ STRIKE-SLIP ZLOMU

NUMERICKÝ MODEL - ZÁKLAD

▸ FEniCS, metoda konečných prvků

▸ ad 1.) slapově vynucená deformace v okolí strike-slip zlomu 

▸ časová derivace: implicitní Eulerovo schéma  

▸ původně průměrování rychlosti skluzu a napětí přes periodu 
(později třecího tepla, gradientu rychlosti skluzu a napětí) 

▸ počáteční podmínka: nulová rychlost

▸ ad 2.) Kalousová et al., 2016 

▸ počáteční podmínka: konvektivní teplotní profil



SLAPOVĚ VYNUCENÁ DEFORMACE V OKOLÍ STRIKE-SLIP ZLOMU

JAK NEMODELOVAT ZLOMY?

▸ začali jsme zopakováním výsledků Nimma:
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▸ úprava kodu ~ Nimmo:

křehké, vloadkřehké, vload

duktilńı, ⌘ledduktilńı, ⌘led

Tb

Ts

rT · n = 0
v = 0

rT · n = 0
v = vload

výška

D

š́ı̌rka

řešeńı teplotńı rovnice

řešeńı Stokesových rovnic

1



BENCHMARKY

NIMMO & GAIDOS, 2002

▸ úprava kodu ~ Nimmo:

▸ výsledky:

expected from the purely brittle analytical solution (equation (4)).
At higher velocities and values of D the contribution of the ductile
layer becomes progressively less important; however, as was noted
above, values of D > 2 km are unlikely to persist for long periods
because the temperature at the base of the model brittle zone
exceeds TD. Figure 5a also plots the temperature anomaly for a
purely viscous case (D = 0 in Table 2). At low shear velocities the
temperature anomaly is larger than for the brittle cases because the
brittle heating depends on the shear velocity (equation (3)),
whereas the viscous heating depends on the velocity gradient
and the viscosity (equation (5)). Both of these are high at shallow
depths, where the majority of heating occurs. Figure 5b plots the
effect of varying the ductile layer reference viscosity on the
temperature anomaly. As expected, the lower the reference vis-
cosity, the smaller the deviation from the purely brittle analytical
solution (equation (4)).
[38] For temperature anomalies greater than !100 K, melting is

likely to occur and will be centered near the base of the brittle zone
(see Figure 3a). Figure 5a shows that for D = 0 and D = 1 km,
melting is likely to occur for values of u0 " !10#6 m s#1. Larger
values of D would produce melting at slower velocities, but Figure
4 shows that these values are unlikely to be compatible with the
long-term, rheologically determined depth to the brittle-ductile
transition. By equating the heat generation rate in the nodes where
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➡ třecí teplo je výrazně větší než viskózní disipace

➡hodnoty viskózní disipace (N&G 2002) nedosaženy

➡ žádné výrazné ohřátí ledu nepozorováno

➡o řád větší rychlost: 

➡ výrazné prohřátí ~40 K, žádné tání

vload = 6 × 10−7m . s−1, μf = 0.1
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σY = μfϱghexp(−γfϕ) Qfric = σYvslip

vslip <
v0

load
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‣ Φ>0: tepla se mění hlavně v závislosti na porozitě

➡výpočet tepla 1x za 5kyr + změkčování pomocí aktuální porozity Φ

➡  Qk+1
shear = exp[−γm(δϕ)] Qk

shear, Qk+1
fric = exp[−γf(δϕ)] Qk

fric

změna v porozitě  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viskozity

poslední "doopravdy"  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změkčovací parametr  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➡běhá rychle
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JAK MODELOVAT ZLOMY?

๏ kumulace porozity v určitých oblastech  
 
ilustrační obrázky:  
 

➡důvod: lokalizovaná porozita, DG 0 prvky, nedostatečné 
zmenšování

➡ zhlazení porozity pomocí Laplaceovy rovnice  
=> CG 1 prvky: 

+ tepelná vodivost závislá na teplotě:

ϵϕ △ ϕz + ϕz = ϕ

k =
k1

T
+ k2

 k1 = 488,12 Wm-1; k2= 0,4685 Wm-1K-1 
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SLAPOVĚ VYNUCENÁ DEFORMACE OKOLÍ STRIKE-SLIP ZLOMU

BENCHMARKY

✓Nimmo = pevně daný přechod mezi brittle a ductile 

▸ hloubka propagace zlomu - kontrola s comsolem
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JAK MODELOVAT ZLOM NA EUROPĚ UŽ VÍME… 
A JSOU TAM TY JEZÍRKA?



VÝSLEDKY ALIAS A JSOU TAM TY JEZÍRKA?

PARAMETRICKÁ STUDIE

▸ závislost na loadovací rychlosti, koeficientu tření, 
přítomnosti regolitu 

▸ referenční běh: vload = 1 × 10−5 m . s−1, μf = 0.4

~ povrchové posunutí 1m/oběh
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POŘÁD TO MOC NETOPÍ…

▸ přidáme „izolační“ regolitovou vrstvu

▸ jemnozrnný porézní materiál (Moore et al. 2008)

▸ snížená teplotní vodivost (Mellon et al., 2018) => 0,1 W m-1 K-1

➡  _

➡ kondukce =>

➡pomocí Neumannovy okrajové podmínky

Autor: Edwin Aldrin, NASA
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VÝSLEDKY

CO TO VŠECHNO ZNAMENÁ? PRO JEZÍRKA

▸ znatelný vliv: loadovací rychlost a přitomnost regolitu

▸ referenční běh - netaje

▸ o 50% větší rychlost: 3% porozita přímo na zlomu

▸ 100 metrů regolitu: 4% porozita přímo na zlomu

▸ vliv koeficientu tření:

▸ jen na hloubku zlomu

➡  vytvořit vodu ve „větším“ objemu  
je tímto mechanismem nemožné
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CO JSME JEŠTĚ TESTOVALI?

x viskózní kontrast (daný cut offem viskozity) - nemá vliv

x velikost zrna (0,7 - 3mm)  - nemá vliv

x „umělé“ změkčení materiálu v oblasti zlomu (opakovaně 
namáhané) - nemá vliv



SHRNUTÍ

PROČ TO NETAJE VÍC?



SHRNUTÍ

PROČ TO NETAJE VÍC?

▸ hlavním zdrojem tepla je třecí teplo 

= povrchový zdroj



SHRNUTÍ

PROČ TO NETAJE VÍC?

▸ hlavním zdrojem tepla je třecí teplo 

= povrchový zdroj

▸ viskózní disipace není tak výrazná (elasticky, spojitě)



SHRNUTÍ

PROČ TO NETAJE VÍC?

▸ hlavním zdrojem tepla je třecí teplo 

= povrchový zdroj

▸ viskózní disipace není tak výrazná (elasticky, spojitě)

▸ latentní teplo zkonzumuje část vyprodukovaného tepla



SHRNUTÍ

PROČ TO NETAJE VÍC?

▸ hlavním zdrojem tepla je třecí teplo 

= povrchový zdroj

▸ viskózní disipace není tak výrazná (elasticky, spojitě)

▸ latentní teplo zkonzumuje část vyprodukovaného tepla

▸ negativní feedback při přítomnosti porozitě snižuje 
produkci vody
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