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Anotace 

 Tato diplomová práce se zabývá modely gravitačního pole Země a výpočtem 

virtuálního tenzoru deformace. V úvodních partiích jsou vysvětleny základní partie 

mechaniky kontinua, je vysvětlen pojem tenzor napětí a tenzor deformace. V další části je 

popsáno gravitační a  tíhové pole Země, jak je aproximováno pomocí modelů a jak tyto 

modely gravitačního pole vznikají. V práci je také zpracován historický přehled modelů 

gravitačního pole Země od 60. let až po současnost. Detailně je rozebraný nejnovější a 

zatím nejpřesnější model gravitačního pole EGM08. Poslední část se věnuje výpočtu 

virtuálního posunutí, virtuálnímu tenzoru deformace, parametrům deformace a grafickým 

zobrazením některých z parametrů ve vybraných oblastech. Na závěr jsou uvedeny možné 

geofyzikální aplikace. 

 

Klíčová slova: modely gravitačního pole Země, EGM08, gravitační pole, virtuální tenzor 

deformace 

Summary 

 This thesis deals with Earth gravity models and the calculation of the virtual strain 

tensor. There are zoomed in continuum mechanics, explanation of terms stress tensor and 

tensor of deformation, at the beginning. The next section is described gravity field and rise 

of Earth gravity models. In the paper is also processed a historical overview of Earth 

gravity models from 60th years to the present. There is analyzed in detail the latest and 

most accurate Earth gravity model EGM08. The last part is devoted to the calculation of 

the virtual shift, the virtual tensor of deformation, parameters of deformation and a 

graphical display in the selected areas. There are show in the possible geophysical 

applications, in finally. 
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1 ÚVOD 

 Cílem této diplomové práce je vysvětlení základů mechaniky kontinua: pojmů 

tenzor napětí, tenzor deformace a obeznámení se s gravitačním a tíhovým polem Země. 

Gravitační pole je zjednodušeně popsáno modelem gravitačního pole. Těmito modely se 

vědci zabývají již od 60. let minulého století. Tyto modely mají různou přesnost. Na 

podkladě modelu EGM08 je vypočten virtuální tenzor deformace a jsou uvedeny možné 

geofyzikální aplikace.  

 EGM08 je v současnosti nejpřesnější model gravitačního pole Země. Gravitační 

pole je aproximováno pomocí aparátu kulových funkcí, kompletní rozvoj jde do stupně a 

řádu 2160. Jeho tvorba je založena na kombinaci satelitních a pozemních dat, které mají po 

celém světe vysoké rozlišení a přesnost. Rozlišení může dosahovat 5´ x 5´, s výnimkou 

Antarktidy, kde byly použity jen satelitní data z mise GRACE. Při jeho tvorbě byla použita 

nová data z gradiometrického měření z družice GOCE. Tento model nabízí nové 

příležitosti pro aplikace v geofyzice, fyzikální geodézii, geomorfologii a v geografii. 

 Pomocí harmonických koeficientů geopotenciálu modelu EGM08 jsou vypočtena 

virtuální posunutí, následně složky virtuálního tenzoru napětí a parametry deformace ve 

vybraných oblastech světa. Výsledky jsou graficky zpracovány v programu Golden 

Software Surfer 7.0 a napomáhají studiu podrobných tvarů zemské stavby a v procesech, 

které působí ve vrchní části zemského povrchu. 
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2 ZÁKLADY MECHANIKY KONTINUA  

 Kontinuem je nazývána látka, která vyplňuje určitou oblast. Látka může být tvořena 

pevným, kapalným a plynným skupenstvem. Na kontinuum můžou působit dva druhy sil, 

objemové a plošné síly.  

 Síly objemové se projevují uvnitř kontinua. Kontinuum se skládá z hmotných 

elementů, na které působí síla, která je přímo úměrná hmotnosti nebo objemu tohoto 

elementu. Například jsou to síly gravitační nebo odstředivé. 

 Síly plošné se projevují jako tahy, tlaky, které vznikají na povrchu kontinua ve 

stykové ploše s jiným vedlejším kontinuem. Síly jsou přenášeny z povrchu dovnitř 

kontinua. Přenášení sil je zprostředkováno pomocí molekul kontinua. 

2.1 Tenzor napětí 

 Tenzor napětí je symetrický tenzor druhého řádu. Skládá se z 9 složek. 

321 iii

i

kjiT τττ ++=  (i,j = 1,2,3).       (2.1) 

Složka ijτ  představuje průmět vektoru napětí do os x. Působí na jednotkovou 

plochu, která je kolmá k ose xi ze strany vnější normály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  2.1 Vektor napětí 
i

T  a jeho složky ijτ  
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První index v složce ijτ  označený jako i vyjadřuje, o kterou elementární plošku dS 

jde. Druhý index j v složce ijτ  určuje, v jakém směru os síly působí.  

 Na obrázku 2.1 je možné vidět, že kladná složka ijτ  na stěně kvádru, která má 

vnější normálu souhlasně rovnoběžnou s kladným směrem osy souřadnic xi, působí 

v kladném směru osy souřadnic xj. Vnější normála, která je rovnoběžná se záporným 

směrem osy souřadnic xi působí kladná složka ijτ  ve směru záporné osy souřadnic xj. 

 Když indexy i a j složky ijτ  vektoru napětí 
i

T  nabudou stejné hodnoty, tedy i = j (i 

= 1,2,3) jsou pravoúhlé průměty vektoru napětí do normály plošek kolmých na jednotlivé 

souřadnicové osy. Tyto složky 11τ , 22τ , 33τ  jsou nazývány normálovým napětím. Když sou 

normálová napětí kladná, tak se snaží vyvolat protažení materiálu např.: dilataci, namáhání 

tahem. V opačném případě záporná normálová napětí materiál stlačují např.: komprese 

materiálu. U zbývajících šesti složek ijτ  vektoru napětí 
i

T , kde mají indexy i a j různé 

hodnoty z čísel od 1, 2 a 3 jsou napětí smyková např.: tangenciální a střižná. Tento druh 

napětí má snahu posouvat jednotlivé plošky v rovinách, které jsou kolmé na příslušné osy 

souřadnic.  

2.2 Tenzor deformace 

2.2.1 Geometrie deformace 

 Při elastické deformaci dochází ke změně vzdálenosti mezi dvěma libovolnými 

sousedními body tělesa. Na bod P (x,y,z) nezdeformovaného tělesa působí vnější síly, tyto 

síly můžou způsobit posunutí bodu P v tělese do bodu P´(x´,y´,z´). Pod P se posune o 

vektor u(u1,u2,u3), který určuje vzájemnou polohu bodu před deformací a bodu po 

deformaci kontinua. Pomocí vektoru posunutí u můžeme popsat deformaci kontinua 

v každém bodě kontinua (viz Obrázek 2.2).  

 Je-li poloha bodu P vyjádřená vektorem x, poloha bodu P´ vektorem y a vektor u 

představuje vektor posunutí potom platí: 

y = x + u .          (2.2) 
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Musí platit předpoklad,že funkce y jsou spojité a mají také spojité parciální 

derivace potřebních řadů. 

 Při posuzování lokální deformace kontinua v bodě P musíme také uvážit posunutí 

nekonečně blízkého bodu Q, kterého poloha před deformací je určena polohovým 

vektorem x + dx. 

 

Obrázek 2.2 Znázornění posunutí bodů P a Q při deformaci do bodů P´a Q´ [1] 

2.2.2 Rovnice tenzorů deformací 

 Z geodetických měření, která opakujeme v několika etapách můžeme zjistit změny 

v polohách bodů. Tyto změny označujeme posuny u = (u1,u2,u3)  v bodě P. Tenzor 

deformace v bode P je definován jako gradient této funkce v tomto bodě : 
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Tenzor deformace lze dělit na dvě části: 

iljiljiii eeE )()( ,, ω+=Ω+= ,       (2.4) 

kde ie  je symetrický tenzor rotace  
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iΩ  je antisymetrický tenzor rotace 
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Můžeme použít zápis: 

( ) txeu iiii +Ω+= .         (2.7) 

 Analýza deformací ukáže jen relativní vztahy mezi body sítě, nemůže ukázat jak se 

pohybuje celé území v nějakém směru. 
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3 GRAVITAČNÍ POLE ZEMĚ 

 Gravitační pole je prostor, v kterém působí gravitační síly a je generováno 

hmotností hmotných těles. Každé dvě hmotné tělesa jsou k sobě přitahována gravitační 

silou. 

3.1 Newtonův gravitační zákon  

 Anglický fyzik Isaak Newton (1643 - 1727)  roku 1687 objevil matematický vztah, 

pomocí kterého se může kvantitativně vyjádřit síla mezi dvěma hmotnými objekty. 

 Newtonův gravitační zákon je podle [11]:  

Každá dvě tělesa se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními sílami Fg, –Fg 

opačného směru. Velikost gravitační síly Fg pro dvě tělesa je přímo úměrná součinu jejich 

hmotností m1, m2 a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti r. Platí tedy: 

2
21..

r

mm
GFg = ,         (3.1) 

kde G je gravitační konstanta: G = 6,672⋅ 10
–11

 N ⋅ m2
 ⋅ kg

–2 

 

Obrázek  3.1 Gravitační síly dvou homogenních kulových těles 

3.2 Gravitační potenciál 

 Pojmem potenciál se zabýval jako první už v roce 1690 a použil tento pojem při své 

práci Huygens, když zkoumal tvar Země na základě Newtonových objevů.  
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 Gravitační potenciál je skalární veličina, která vyjadřuje potenciální energii tělesa o 

jednotkové hmotnosti v gravitačním poli ostatních těles. Slouží na popsání gravitačního 

pole. Gravitační potenciál je definován vztahem: 

∫=
M

r

dm
GPV )(  ,         (3.2) 

kde G představuje Newtonovu gravitační konstantu, která je definována v předchozí 

kapitole, M je hmota tělesa, dm je její element a r je vzdálenost potenciálního bodu. 

 

Obrázek  3.2 Znázornění proměnných ze vztahu [4] 

3.2.1 Gravitační potenciál hmotného bodu 

 Hmotný bod je bezrozměrný objekt, který má hmotnost.   

Potenciální energii v bodě P je možné definovat jako podíl potenciální energie 

hmotného bodu v bodě P a hmotnosti tohoto bodu: 

( )
( )

m

 PpotW
PV =  .         (3.3) 

Potenciální energii vypočítáme ze vztahu: 

( )
r

mM
GPWpot = .         (3.4) 

Dosazením vztahu na výpočet potenciální energie do vztahu na výpočet 

gravitačního potenciálu hmotného bodu dostaneme výslední vztah: 
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( )
r

 M
GPV = .         (3.5) 

 

Obrázek 3.3 Potenciál hmotného bodu 

3.2.2 Gravitační potenciál hmotného tělesa 

 Hmotné těleso je objekt s konečnými geometrickými rozměry a s udanou 

hmotností.  

V případe hmotného tělesa se spojitě rozloženou hmotností M a objemem τ se může 

gravitační potenciál v bodě P definovat pro dva případy. Bod P se může nacházet ve 

vnějším prostoru nebo ve vnitřním prostoru tělesa. 

První případ je když bod P je ve vnějším prostoru tělesa, pak gravitační potenciál je 

dán objemovým integrálem:  

( ) ( )
τ

ρ

ττ

d
r

ZYX
G

r

dM
GPV ∫∫∫∫∫∫ ==

´´,´,
 ,     (3.6) 

kde X´,Y´,Z´ jsou souřadnice těžiště uvažovaného diferenciálu hmotnosti dM . 
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Obrázek  3.4 Hmotného tělesa s bodem P,který je mimo tělesa 

Druhý případ je když bod P se nachází ve vnitřním prostoru tělesa. Je nutné si 

v tělese zvolit sféru s objemem 0τ  tak, aby se v jejím objemu nacházel bod P a její 

poloměr 0R  byl dostatečně malý, aby se hustota ve vnitřním prostoru sféry mohla 

považovat za konstantní. Gravitační potenciál ve vnitřním bodě je vypočten ze součtu 

gravitačního potenciálu )(PVI  tvořeného sférou o poloměru 0R  a gravitačního potenciálu 

)(PVII  generovaného ostatní částí hmotného tělesa. 

)()()( PVPVPV III += .        (3.7) 
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Obrázek  3.5 Hmotní těleso s vnitřním bodem P 

 Gravitační potenciál hmotného tělesa je spojitou a ohraničenou funkcí v celém 

prostoru R3. V těžisku hmotného tělesa má maximální hodnotu.  

3.3 Tíhové pole Země 

 Tíhové pole Země je generováno dvěma fyzikálními jevy. Tyto jevy jsou hmotnost 

Země, která se nemění v čase a rotací Země kolem pevné osy a konstantní úhlovou 

rychlostí ω . 

 

Obrázek  3.6 Tíhová síla Země 
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3.3.1 Odstředivý potenciál 

 Odstředivý potenciál je definován pomocí kinetické energie pohybujícího se 

hmotného bodu: 

)(
2

1
)( 2

PmvPWk = ,         (3.8) 

kde )(Pv  představuje rychlost pohybujícího se bodu.  

Rychlost bodu pohybujícího se po kruhové dráze je definována vztahem: 

)()( PpPv ω= ,         (3.9) 

kde ω je rychlost rotace Země a p je vzdálenost potenciálního bodu od okamžité osy 

rotace. 

Odstředivý potenciál je definovaný vztahem: 

22

2

1)(
)( p

m

PW
PV k

C ω== ,        (3.10) 

kde ϕρ cos222 =+= yxp .  

Pak odstředivý potenciál je možné vyjádřit v geocentrických kartézských nebo 

sférických souřadnicích bodu P po úpravě takto: 

222222 cos
2

1
)(

2

1
)( ϕρωω =+= yxPVC .      (3.11) 

 Maximální hodnota odstředivého potenciálu je dosažena na rovníku a naopak 

minimální hodnota je dosažena na pólech.     

3.3.2. Tíhový potenciál 

 Pro tíhový potenciál v případě zemského tělesa je používán také název geopotenciál 

a je definován jako součet gravitačního a odstředivého potenciálu:  

∫∫∫ +=+=
τ

ωτ
ρ 22

2

1)(
)()()( pd

r

Q
GPVPVPW C .     (3.12) 

 Tíhový potenciál je spojitou ohraničenou funkcí v celém prostoru R
3 a není 

harmonickou funkcí, protože nevyhovuje Laplaceově rovnici. 
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3.3.3 Ekvipotenciální plochy 

 Místa se stejnou hodnotou tíhového potenciálu vytvářejí ekvipotenciální 

(hladinové) plochy, které charakterizuje rovnice: 

( ) =rW  konstanta.         (3.13) 

Ekvipotenciální plochy tíhového pole Země jsou spojité uzavřené křivky. 

V důsledku jednoznačnosti se nikdy neprotínají. 

 Geoid je ekvipotenciální plocha, která prochází střední hladinou světových moří a 

je referenční plochou pro nadmořské výšky. Geometrický tvar geoidu je odrazem rozložení 

hmot ve vnitřku Země. 

 Tížnice je prostorová křivka, která představuje trajektorii volně padajícího tělesa a 

je kolmá na všechny ekvipotenciální plochy. Směr zavěšené olovnice realizuje tečnu 

k tížnici v bodě měření. 

 

Obrázek 3.7 Ekvipotenciální plochy a tížnice v blízkosti Země 
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4 MODELY GRAVITAČNÍHO POLE  

  Model gravitačního pole Země je možné ve všeobecnosti chápat jako soubor 

parametrů nebo hodnot, kterými jsou:  

- Stokesovy parametry, které charakterizují vnější gravitační pole, 

- souřadnice pozorovacích stanic a jejich časových změn, na kterých byla provedena 

pozorování, 

- parametry orientace Země, které charakterizují přechod mezi inerciální a 

terestrickou souřadnicovou soustavou. K těmto parametrům patří: oprava 

parametrů nutace, korekce koordinovaného času UTC na čas rotační UT1 a 

souřadnice rotačního pólu, 

- Stokesovy parametry, které charakterizují globální oceánské slapy, 

- Stokesovy parametry, které charakterizují topografii oceánů, 

- parametry referenčního elipsoidu. 

4.1 Vytvoření modelu pomocí kombinace družicových a 

pozemních dat 

 Vzhledem k tomu,že s l-tou mocninou (představuje stupeň Stokesových parametrů) 

vzdálenosti družice od středu Země klesá vliv gravitačního pole Země na dráhy družice, je 

potřebné výsledky doplnit o: 

- pozemní tíhová data (tíhové anomálie určené z gravimetrických měření), 

- výsledky družicové altimetrie, kterými jsou přímo měřeny výšky družice nad 

oceánem, nebo mohou být presentovány formou tíhových anomálií.  

Jako výchozí výraz je použit vztah pro poruchový potenciál vnějšího gravitačního 

pole [5]: 

( )( )∑∑
∞

= =

+Φ







=Φ

2 0

sincossin),,(
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l

m

lmlm

l

e

ITRF mmCP
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kde λ,,Φr  jsou sférické souřadnice, r je průvodič, ea je délkový faktor a zpravidla se za 

tuto hodnotu dosazuje velká poloosa referenčního elipsoidu, lmlSC lmlm ,0),,2( , , ∈∞∈  

jsou Stokesovy parametry a lmP  je Legenderova funkce. 

Pro vztah na vypočet tíhové anomálie platí [5]: 

QPgg γ−=∆ ,         (4.2) 

kde Pg  představuje tíži v bodě P, který se nachází na zemském povrch a Qγ  je normální 

tíže v bodě Q, který se nachází na teluroidu. Podle Brunsova teorému platí: 

ITRF

ITRFITRF R
h

R

h

R
g

∂

∂
+

∂

∂
−=∆

γ

1
,       (4.3) 

kde h je výška, kterou měříme ve směru po tížnici. Využijeme zkrácený zápis: 
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Po dosazení (4.4) a (4.5) do (4.3) derivací dostaneme: 
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kde h

lmC
,α , γα ,

lmC jsou ještě Moloděnského elipsoidální korekce.  

Když se nám podaří redukovat g∆ na plochu elipsoidu a zavedeme-li ještě 

γαααα ,,0,
lm

h

lmlmlm CCCC −−= ,        (4.7) 

můžeme na základe definice kulových funkcí psát: 
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αα σλ
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dYg
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a
C lmelm ,

41

2
0, ,      (4.8) 

kde σ  je povrch Země a eg∆  jsou tíhové anomálie, redukované na plochu 

elipsoidu.  



Bc. Andrea Pavlíková: Virtuální tenzor napětí a globální modely zemského gravitačního 
pole 

2013 23 

V reálném případě však eg∆  nemáme k dispozici jako spojitou funkci, zpravidla je 

známa vystředěná hodnota v geografickém „gridu“ (5° × 5°, nebo 1° × 1°, nebo ještě 
menším). Pak musíme integrál 4.8 nahradit sumací: 

∑∆
−

=
ji

jilmelm Yg
lGM

a
C

ji

,
,

2
0, |

4)1( ,

αα

π
,       (4.9) 

kde jilmY ,|α je střední hodnota ),( λα ΦlmY pro příslušný grid. 

 Spojením družicových a pozemních, resp. altimetrických dat je umožněno určovat 

Stokesovy parametry do vysokých stupňů a řádů. Tyto zkušenosti byly využity i při tvorbě 

modelu EGM08. 

4.2 Historické a současné modely 

 Tvorba globálních modelů zemského gravitačního pole je v geodézii řešena 

přibližně po období 50 let, přičemž dochází k postupnému zvyšování jejich přesnosti a 

rozlišení díky éře družicové geodézie.  

 První institucí, která se zabývala tvorbou modelu gravitačního pole Země byla 

Smithsonian Astrophysical Observatory ve Washingtonu. První model vytvořila roku 1966 

s názvem Standard Earth1. Pracoval na něm tým mezinárodních pracovníků a šlo o 

kombinované řešení družicových fotografických pozorování a pozemních gravimetrických 

dat. Data byla zprůměrována z oblasti 5° x 5°. To však ani zdaleka nepokrývalo celý 

povrch Země  

 V 60. letech minulého století bylo vytvořeno ještě několik modelů, ale obsahovaly 

jen málo podrobnou informaci o zemském gravitačním poli. Přehled modelů ze 60. let 

minulého století je v Tabulce 4.1. 

Tabulka 4.1  Modely ze 60. let minulého století 

Data 
Model rok stupeň rozvoje 

satelitní pozemní 

SE1  1966 8 ano ne 

WGS66  1966 24 ne ano 

OSU68  1968 14 ano ano 

SE2  1969 16 ano ano 
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 V 70. letech minulého století byly už modely dovedeny do stupně a řádu 180 a to 

díky možnosti použití dostupných tíhových dat. Přehled modelů je v Tabulce 4.2. 

Tabulka 4.2 Modely ze 70. let minulého století 

Data 
Model rok stupeň rozvoje 

satelitní pozemní 

KOCH70  1970 8 ano ano 

KOCH71  1971 11 ano ano 

GEM1  1972 12 ano ne 

GEM2  1972 16 ano ano 

GEM3  1972 12 ano ne 

GEM4  1972 16 ano ano 

WGS72  1972 24 ano ano 

SE3  1973 18 ano ano 

OSU73  1973 20 ano (z GEM3) ano 

GEM5  1974 12 ano ne 

GEM6  1974 16 ano ano 

KOCH74  1974 15 ano ano 

GRIM1  1975 10 ano ne 

HARMOGRAV  1975 36 ne ano 

GEM7  1976 16 ano ne 

GEM8  1976 25 ano ano 

GRIM2  1976 23 ano ano 

GEM9  1977 20 ano ano 

GEM10  1977 22 ano ano 

GEM10A  1978 30 ano (z GEM10) altimetrie 

GEM10B 1978 36 ano (z GEM10) altimetrie 

OSU78  1978 180 ano (z GEM9) ano + altimetrie 

  Koncem 80. a začátkem 90. let 20. století byla významná řešení uskutečněna 

v Ohio State University, a byl publikován model OSU. Modely obsahovaly kompletní 

koeficienty gravitačního potenciálu Země do stupně a řádu 360. Nedostatkem však bylo, že 

přesnost koeficientů vyšších stupňů a řádů byla relativně nízká kvůli nedostatku 

dostupných tíhových dat. Přehledy modelů z 80. a 90. let minulého století jsou v Tabulce 

4.3 a Tabulce 4.4. 
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Tabulka 4.3 Modely z 80. let minulého století 

Data 
Model rok stupeň rozvoje 

satelitní pozemní 

GEM10C  1981 180 ano (z GEM10B) ano + altimetrie 

OSU81  1981 180 ano (z GEM9) ano + altimetrie 

GRIM3  1981 36 ano ano + altimetrie 

GEML2  1982 20 ano ne 

GRIM3B  1983 36 ano ano + altimetrie 

GPM1  1983 200 ano (z GEM9) ano + altimetrie 

HAJELA84  1983 250 ne ano 

GRIM3L1  1984 36 ano ano + altimetrie 

GPM2  1984 200 ano (z GEML2) ano + altimetrie 

OSU86C  1986 250 ano(z GEML2) ano + altimetrie 

OSU86D  1986 250 ano(z GEML2) ano + altimetrie 

OSU86E  1986 360 ano(z GEML2) ano + altimetrie 

OSU86F  1986 360 ano(z GEML2) ano + altimetrie 

GEMT1  1987 36 ano ne 

OSU89A  1989 360 ano(z GEMT2) ano + altimetrie 

OSU89B  1989 360 ano(z GEMT2) ano + altimetrie 

TEG1  1988 50 ano ano 

POEM-L1  1989 20 ano ne 

GEMT2S  1989 50 ano ne 

GEMT2  1989 50 ano ano + altimetrie 

 V letech 1993 – 1996 byl vytvořen nový významný model EGM96, který vznikl 

spoluprací více institucí. Vedení bylo zajištěno pod organizacemi NASA a Ohio State 

University. Tento model do značné míry odstraňoval některé nedostatky dřívějších modelů. 

Model byl spočten do stupně a řádu 360. Na jeho tvorbu byla využita družicová data 

(poziční pozorování z více než 20 družic a přímá altimetrická pozorování) a pozemní 

měření (gravitační anomálie z pozemní, letecké, námořní gravimetrie, z altimetrie a 

odvozené z výšek pomocí izostatického modelu Země). 



Bc. Andrea Pavlíková: Virtuální tenzor napětí a globální modely zemského gravitačního 
pole 

2013 26 

Tabulka 4. 4  Modely z 90. let minulého století 

Data 
Model rok 

stupeň 
rozvoje satelitní pozemní 

GRIM4S1  1990 50 ano ne 

GRIM4C1  1990 50 ano ano + altimetrie 

TEG2  1990 54 ano ano + altimetrie 

TEG2B  1991 54 ano ano + altimetrie 

GEMT3S  1991 50 ano ne 

GEMT3  1991 50 ano ano + altimetrie 

GRIM4S2  1991 50 ano ne 

GRIM4C2  1991 50 ano ano + altimetrie 

OSU91A  1991 360 ano (z GEMT2) ano + altimetrie 

GRIM4S3  1992 60 ano ne 

GRIM4C3  1992 60 ano ano + altimetrie 

OGE12  1992 360 ano (z GRIM4C2) ano + altimetrie 

JGM1S  1993 60 ano ne 

JGM1  1993 70 ano ano + altimetrie 

GFZ93A  1993 360 ano (z GRIM4C3) ano + altimetrie 

GFZ93B  1993 360 ano (z GRIM4C3) ano + altimetrie 

JGM2S  1994 60 ano ne 

JGM2  1994 70 ano ano + altimetrie 

JGM3  1994 70 ano ano + altimetrie 

GRIM4S4   1995 70 ano ne 

GRIM4C4  1995 72 ano ano + altimetrie 

GFZ95A  1995 360 ano (z GRIM4C4) ano + altimetrie 

EGM96S  1996 70 ano ne 

TEG3  1996 70 ano ano + altimetrie 

GFZ96  1996 359 ano (z PGM055) ano + altimetrie 

EGM96  1996 360 ano (z EGM96S) ano + altimetrie 

GFZ97  1997 359 ano (zPGM062) ano + altimetrie 

EGM96S  1996 70 ano ne 

GRIM4S4G  1999 100 ano (zGRIM4S4,GFZ-1) ne 

GRIM5S1  1999 99 ano ne 

GRIM5C1  1999 120 ano ano + altimetrie 

Na konci 20. století byl tedy zaznamenán pokrok při řešení globálních modelů 

gravitačního pole Země, avšak oblast vnějšího zemského gravitačního pole byla stále 

nejhůře popsanou vlastností zemského tělesa. Tuto oblast studoval přímo obor geodézie. 

Cílem geodézie bylo určit parametry tvaru, tíhového pole a rotace Země s přesností podle 

[6] 10-9, co v případě tíhového zrychlení odpovídá hodnotě µ Gal. Tato přesnost je 

dosažitelná jen na některých lokálních uzeních, kde měření tíhových zrychlení bylo 

vykonáno pomocí absolutního, či supravodivého gravimetru. Globální přesnost tíhového 
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pole je hodnota několika mGal. Informace o přesnosti globálního modelu je doplněna o 

příslušné prostorové rozlišení, ke kterému se údaj o přesnosti vztahuje.  

 Intenzivní přípravy na realizaci družicových misí, jejichž úlohou byl sběr 

globálních dat za účelem vytvoření nového přesnějšího globálního modelu zemského 

gravitačního pole vyústily v roce 2000. Došlo k vypuštění družice CHAMP a v roce 2002 k 

vypuštění dvou družic GRACE. CHAMP. Družice GRACE jsou vybaveny technologií 

GNSS pro určování dráhy a akcelerometrem, který umožňuje rozpoznání zrychlení 

negravitačního původu. Následným vyloučením negravitačního zrychlení je možné 

zpřesňovat parametry gravitačního pole Země. Na základě mise CHAMP jsou vytvořeny 

modely EIGEN, které vznikly ve spolupráci Francie a Německa. Obě družicové mise jsou 

od roku 2009 doplněné o první gradiometrickou družici GOCE. Na základě nových dat 

bylo možné na počátku 21. století přejít k řešení nového kombinovaného globálního 

modelu zemského gravitačního pole EGM08. Tento model je podrobněji rozebrán 

v kapitole 5. Přehled modelů 21.století je uveden v Tabulce 4.5. 

Tabulka 4.5  Modely 21. století 

Data 
Model rok 

stupeň 
rozvoje satelitní pozemní 

TEG4  2000 180 ano ano + altimetrie 

PGM2000A  2000 360 ano ano + altimetrie 

EIGEN-1S  2002 119 ano (z GRIM5) ne 

EIGEN-1  2002 119 ano (z Champ) ne 

EIGEN-2  2003 140 ano (z Champ) ne 

EIGEN-CHAMP03Sp  2003 140 ano (z Champ) ne 

EIGEN-GRACE01S  2003 140 ano (z Grace) ne 

GGM01S  2003 120 ano (z Grace) ne 

GGM01C  2003 200 ano z(z TEG4,Grace) ne 

TUM-1S  2003 60 ano (z Champ) ne 

TUM-2Sp  2003 60 ano (z Champ) ne 

ITG_Champ01E  2003 75 ano (z Champ) ne 

ITG_Champ01S  2003 70 ano (z Champ) ne 

ITG_Champ01K  2003 70 ano (z Champ) ne 

DEOS_CHAMP-01C  2004 70 ano (z Champ) ne 

TUM-2S  2004 70 ano (z Champ) ne 

EIGEN-GRACE02S  2004 150 ano (z Grace) ne 

EIGEN-CHAMP03S  2004 140 ano (z Champ) ne 

EIGEN-GRACE01S  2003 140 ano (z Grace) ne 

EIGEN-CG01C  2004 360 ano(z Champ,Grace) ano + altimetrie 

GGM02S  2004 160 ano (z Grace) ne 

GGM02C  2004 200 ano (z Grace) ano + altimetrie 
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EIGEN-CG03C  2005 360 ano(z Champ,Grace) ano + altimetrie 

EIGEN-GL04C  2006 360 ano (z Grace,Lageos) ano + altimetrie 

EIGEN-GL04S1  2006 150 ano (z Grace,Lageos) ne 

ITG-Grace02s  2006 170 ano (z Grace) ne 

AIUB-CHAMP01S  2007 90 ano (z Champ) ne 

ITG-Grace03  2007 180 ano (z Grace) ne 

EGM2008  2008 2190 ano (z Grace) ano + altimetrie 

EIGEN-5C  2008 360 ano (z Grace,Lageos) ano + altimetrie 

EIGEN-5S  2008 150 ano (z Grace,Lageos) ne 

AIUB-GRACE01S  2008 120 ano (z Grace) ne 

GGM03S  2008 180 ano (z Grace) ne 

GGM03C  2009 360 ano (z Grace) ano + altimetrie 

AIUB-GRACE02S  2009 150 ano (z Grace) ne 

ITG-Grace2010s  2010 180 ano (z Grace) ne 

EIGEN-CHAMP05S  2010 150 ano (z Champ) ne 

AIUB-CHAMP03S  2010 100 ano (z Champ) ne 

EIGEN-51C  2010 359 ano (z Champ,Grace) ano + altimetrie 

GOCO01S  2010 224 ano (z Goce,Grace) ne 

GO_CONS_GCF_2_SPW_R1  2010 210 ano (z Goce) ne 

GO_CONS_GCF_2_TIM_R1  2010 224 ano (z Goce) ne 

GO_CONS_GCF_2_DIR_R1  2010 240 ano (z Goce) ne 

GO_CONS_GCF_2_SPW_R2  2011 240 ano (z Goce) ne 

GO_CONS_GCF_2_TIM_R2  2011 250 ano (z Goce) ne 

GO_CONS_GCF_2_DIR_R2  2011 240 ano (z Goce) ne 

AIUB-GRACE03S  2011 160 ano (z Grace) ne 

GOCO02S  2011 250 ano (z Goce,Grace) ne 

EIGEN-6S  2011 240 ano (z Goce,Grace,Lageos) ne 

EIGEN-6C  2011 1420 ano (z Goce,Grace,Lageos) ano + altimetrie 

GIF48  2011 360 ano (z Grace) ano + altimetrie 

GO_CONS_GCF_2_TIM_R3  2011 250 ano (z Goce) ne 

GO_CONS_GCF_2_DIR_R3  2011 240 ano (z Goce,Grace,Lageos) ne 

GOCO03S  2012 250 ano (z Goce,Grace) ne 

DGM-1S  2012 250 ano (z Goce,Grace) ne 

EIGEN-6C2  2012 1949 ano (z Goce,Grace,Lageos) ano + altimetrie 

GO_CONS_GCF_2_DIR_R4  2013 260 ano (z Goce,Grace,Lageos) ne 

GO_CONS_GCF_2_TIM_R4  2013 250 ano (z Goce) ne 
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5 MODEL GRAVITAČNÍHO POLE EGM08 

 EGM08 (Earth Gravitation Model 2008) je harmonický model gravitačního pole 

Země, který nahradil model EGM96. Oproti tomuto modelu dosahuje šestinásobné 

zlepšení v prostorovém rozlišení. EGM08 představuje milník a posun v globálním 

modelování gravitačního pole. Poskytuje přesná a podrobná gravimetrická data a splňuje 

požadavky širokého spektra aplikací. 

 Gravitační model EGM08 se skládá z plně normovaných bezrozměrných sférických 

harmonických koeficientů Cnm, Snm zemského gravitačního potenciálu a jejich 

kalibrovanými standardními odchylkami do stupně a řádu 2159. Model je rozšířen o 

sférické harmonické koeficienty do stupně n = 2190 a řádu m = 2159 [6], co představuje 

celkově až 2401333 záznamů v ASCII kódu. 

5.1. Tvorba a vlastnosti modelu EGM08 

 Na tvorbě kombinovaného globálního modelu zemského gravitačního pole Země 

začala pracovat na začátku 21. století americká vojenská topografická služba NGA. 

Snahou bylo podpoření nového světového geodetického systému WGS84. Nový model 

měl být vyhotoven do roku 2005 do stupně a řádu 2160. Potřebná data byla převzata 

z družicových misí CHAMP a GRACE. Tyto data byla doplněna o pozemní tíhová data, 

která se získávala na základe měření pozemní a letecké gravimetrie a altimetrie.  

 Pro plánované rozlišení modelu bylo potřebné vytvořit globální souřadnicový rastr 

5‘ x 5‘. Při řešení byla problémem dostupnost vhodných pozemních tíhových dat 

v dostatečném rozlišení [6]. NGA se podařilo uspět ve vybudování databází 5‘středních 

hodnot pozemních tíhových anomálií ve volném vzduchu. Konečná verze výsledků byla 

představena až 17. 4. 2008 na Valném shromáždění Evropské geodetické unie ve Vídni. 

 Potřebné informace o zemském gravitačním poli byly získány z družicového 

gravitačního modelu ITG – GRACE03S. Kombinací pozemních tíhových dat a koeficientů 

modelu pomocí metody nejmenších čtverců vzniklo řešení ve formě elipsoidických 

harmonických koeficientů zemského gravitačního potenciálu. Dále bylo potřeba 

transformovat elipsoidické koeficienty do sférických harmonických koeficientů do stupně 
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2190 a řádu 2159. Takto odvozený model EGM08 byl kvalitativně ohodnocen pomocí 

hodnot zbytkových tíhových anomálií tzv. GPS – nivelace a nezávislé altimetrie. 

 Vzhledem k množství vstupních dat, pomocí kterých je potřebné vypočítat velké 

množství číselných koeficientů patří tyto výpočty k velmi náročným. Jejich náročnost se 

vyznačuje v časovém hledisku. Dále je potřeba disponovat stabilním výpočetním 

algoritmem pro výpočet Legenderových přidružených funkcí a kvalitní výpočetní 

technikou. 

 Model je možné získat na internetové adrese [12], kde se nachází ve dvou 

variantách. Tyto varianty se liší o hodnotu koeficientu C20. Jedna varianta tide-free, 

nezohledňuje permanentní zemské slapy a v druhé variantě nazvané zero-tide se 

zohledňují.     

5.2. Testování přesnosti modelu EGM08 na území České 

Republiky 

 Model je vytvořen souborem koeficientů, které do jisté míry popisují reálné tíhové 

pole Země a pracuje s vyhlazeným tíhovým polem. Toto pole však nevystihuje reálny stav, 

ale se k němu jen přibližuje. Přiblížení je závislé na počtu koeficientů rozvoje, tedy na 

stupni a řádu modelu. Na prvotní testování přesnosti modelu v různých částech světa byla 

ustanovena v roku 2006 společná pracovní skupina Mezinárodní asociace geodézie (IAG) 

a Mezinárodní služby tíhového pole (IGFS). 

 Přesnost modelu je závislá na aproximaci tíhového pole. Porovnání profilu tíhového 

pole získaného modelem znázorněného červenou barvou s profilem reálného tíhového pole 

Země v určité oblasti znázorněného černou barvou je vidět na Obrázku 5.1. S modelem je 

nutné pracovat „bodově“, protože skutečné tíhové pole je analyticky nepopsatelné. 
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Obrázek 5.1 Znázornění profilu získaného modelem a profilu reálného tíhového pole Země [8] 

 Při testování geopotenciálních modelů jsou použity geodetické veličiny, měřené na 

povrchu Země (souřadnice GPS, Moloděnského normální výšky, geopotenciální kóty ).  

5.2.1. Teorie testování 

 Testovací metoda je založená na výpočtu geopotenciálů v libovolném bodu M 

zemského povrchu, jehož normální výška je známá, na základě čtyř daných primárních 

geodetických konstant, které definují geometrii prostoru včetně fyzikálního pole [9] 

Těmito geodetickými konstantami jsou : 

1. geocentrická gravitační konstanta  

 GM = 398 600 441,8 ± 0,8 x 10
6
 m

3 .
 s

-2
,
 

   (5.1) 

2. nominální úhlová rychlost rotace Země 

 ω = 7 292 115 x 10
-11

 rad
.
s

-1
  ,     (5.2) 

3. geopotenciál plochy geoidu  

 W0 = 62 636 856,0 ± 0,5 m
2.

s
-2

,     (5.3) 

4. druhý zonální Stokesův parametr  

 -9)2(
0 10 x 1,0  9,635 082  1  ±−=J ,     (5.4) 
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Podle Moleděnského teorie platí: 

 U(N) = W(M).         (5.5) 

To znamená, že normální potenciál U(N), který vypočítáme pomocí základních 

geodetických konstant je rovný skutečnému geopotenciálu W(M). Znázornění situace je na 

Obrázku 5.2. 

  

Obrázek  5.2 Testovací bod sítě M na povrchu Země[8] 

Na testovacích bodech takto získáváme rozdíly:  

 WMWW   )(  −=δ (model).       (5.6) 

 Wδ jsou distorze modelu.  

Můžeme také ve výpočtu používat radiální distorze Rδ . 

 MM     ρρδ −=R (model).       (5.7) 

Radiální distorze je vyjádřena jako rozdíl geocentrického průvodiče   Mρ , který 

určujeme pomocí technologie GPS nebo altimetricky a průvodiče místní hladinové plochy. 

Je nutné stanovit střední chybu testovaného modelu, která je stanovena podle vzorce: 
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n

R

R

n

∑
= 1

δ

δ  .         (5.8) 

Výslední střední chyba: 

( )

1
1

2

−

−

=
∑

n

RR

m

n

δδ

 .        (5.9) 

5.2.2. Výsledky testování 

 Testování probíhalo podle testovací teorie, která je uvedena v předchozí části. Při 

testování byla zjišťována přesnost geopotenciálního modelu EGM08 a jeho porovnání 

s předchozím modelem EGM96. Výsledky pro celou ČR a některé vybrané lokality jsou 

uvedeny v Tabulce 6. Na obrázku 5.3 je znázorněna síť bodů, ne které bylo provedeno 

testování.  

 

Obrázek  5.3 Testovací sít na území ČR (geodynamická síť) [9] 
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Tabulka 5.1  Přesnosti  geopotenciálních modelů EGM96 a EGM08 

střední chyba [m] 
zájmové území počet testovacích bodů  

EGM96 EGM08 

ČR 24 ±0,179 ±0,062 

Jeseníky 15 ±0,300 ±0,035 

Orlické hory 24 ±0,081 ±0,020 

Krkonoše 12 ±0,104 ±0,046 

Jizerské hory 8 ±0,224 ±0,133 

Šumava 22 ±0,220 ±0,029 

 

Střední hodnoty v modelu EGM96 dosahují hodnot od ±0,081m do ±0,300 m, 

kdežto v modelu EGM08 dosahují jen hodnot od ±0,020m do ±0,133. Z toho vyplývá, že 

nový model EGM08 je přesnější než dosavadní model EGM96. Přesnost modelu je závislá 

i na lokalitě. Celkově vzrostla globální přesnost modelu EGM08 o 65,4%. 

5.3 Aplikace modelu EGM08 

 Geopotenciální modely Země mají také využití ve vojenství. Mezi nejdůležitější 

aplikace a úlohy patří: 

- vývoj a realizace nebeského souřadnicového systému, 

- vývoj a realizace globálního geocentrického systému, 

- vývoj a realizace světového výškového systému, 

- výpočet geopotenciálu a z něho nadmořské výšky, 

-  určování parametrů gravitačního pole Země, 

- přistávací manévry letadel, 

- výpočet tíhového zrychlení, tíhových anomálií a tížnicových odchylek. 
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6 VÝPOČET VIRTUÁLNÍCH TENZORŮ NAPĚTÍ 

6.1 Výpočet virtuálního posunutí 

 Virtuální posunutí je vypočteno z poruchového potenciálu T pomocí následujících 

vztahů: 

- ve směru sever – jih (ve směru zeměpisné šířky) 

Φ∂

∂
=Φ

T

q
hu

1
,          (6.1) 

- ve směru západ – východ (ve směru zeměpisné délky) 

Φ∂

∂

Φ
=Λ

T

q
hu

cos

1
,         (6.2) 

kde g je tíhové zrychlení, jeho hodnota je s dostačující přesností 9,81 m.s-2, h je elastický 

parametr. 

Kdyby T představoval slapový poruchový potenciál, bylo by h =0.6. V našem 

případě však za T volíme poruchový potenciál gravitačního pole Země a posunutí 

považujeme pouze za virtuální (možné) – díky soudržnosti hornin ke skutečnému posunutí 

nedochází, nebo k němu dochází až po velmi dlouhé době. Pro tento případ je tedy 

parametr h „geomorfologicky“ neznámou veličinou. Jelikož nám však v následujících 

aplikacích půjde hlavně o směry virtuálních posunutí, případně o jejich vzájemný poměr, 

který se liší místo od místa, volíme elastický parametr h =10-5  

 Ilustrativní vypočet se vztahuje na území Nepálu především skalního masivu 

Himaláje a nedaleké okolí. Ve vstupním souboru Himalaje_eta.dat je vypočtena část 

Φ∂

∂

Φ

T

q cos

1
 a v souboru Himalaje_ksi.dat je vypočtena část 

Φ∂

∂T

q

1
. Hodnoty jsou 

vypočteny v rastu pro 7082 bodů. Pro výpočet byl použit program MS Excel. Ukázka 

souboru je v Příloze 2 a celý soubor se nachází na CD nosiči pod názvem Příloha 2. 

Z vypočtených hodnot je vytvořen soubor velocities.dat, který je potřebný při výpočtu 

virtuálního tenzoru napětí. 
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 6.2 Výpočet virtuálního tenzoru napětí a parametrů deformace 

 Virtuální posunutí použijeme pro výpočet virtuálního tenzoru deformace E. Tenzor 

deformace je gradient posunutí. Když se zavede následující rovnost: 

dycosd      , == ϕλϕ dxd ,        (6.3) 

a vektor d představuje vektor posunů, tak vztah pro výpočet tenzoru deformace je podobný 

jako vztah (2.3), ale upravený do roviny má tvar: 
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==
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dgradEi uu
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2221

1211

λλ

εε

εε
.     (6.4) 

  Při derivování je nutné využít numerické diferencovaní, protože λu a Φu  jsou 

číselné bodové hodnoty a ne funkce. 

 Tenzor deformace je možné rozdělit na dvě části, na symetrický tenzor a 

antisymetrický tenzor. K dalšímu výpočtu je třeba symetrický tenzor deformace, který se 

dá upravit do roviny ze vztahu (2.5). 
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ee
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Ze symetrického tenzoru se vypočítají další parametry deformace: 

- úplná dilatace 

 2211 ee +=∆ ,         (6.6) 

- čistý střih 

 22111 ee −=γ ,         (6.7) 

- technický střih 

 122 2e=γ ,         (6.8) 

- úplný střih 
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 2
2

2
1 γγγ +=  ,        (6.9) 

- hlavní poloosa deformace: 

 ( )γ+∆=
2

1
a  ,        (6.10) 

- vedlejší poloosa deformace 

 ( )γ−∆=
2

1
b  ,        (6.11) 

- směrník hlavní poloosy deformace 

 







=

1

2

2

1

γ

γ
ϕ arctg  ,        (6.12) 

 Výpočet byl realizován v programu MS Excel. Ukázka souboru je v Příloze 3 a celý 

soubor pro 7082 bodů se nachází na CD nosiči pod názvem Příloha 3. 

6.3 Grafické zobrazení parametrů deformace  

 Deformace jsou vykresleny v programu Golden Software Surfer 7. Potřebné 

soubory pro grafické zobrazení byly vytvořeny v programu TENZDEF-VIRTUAL.exe, 

který poskytl vedoucí diplomové práce prof. Jan Kostelecký. 

6.3.1 Program Golden Software Surfer 7 

 Program Golden Software Surfer 7 je vhodný pro tvorbu map, vizualizaci a 

modelování terénních dat. Pochází od společnosti Golden Software, která byla založena 

v roku 1985. Na obrázku 6.1 je ukázka jeho pracovního prostředí. 

 

Obrázek  6.1 Pracovní prostředí programu Golden Software Surfer 7 
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6.3.2 Výsledné grafické zobrazení v různých regionech světa 

Himaláje a sousední regiony   

 Vysoký horský masiv rozdělený velkými kaňonovitými údolími a velmi hluboko 

aktivní erozí a spojenou s morfologickými procesy. Vysokohorský charakter terénu, 

vyzdvihování hloubkových vykrystalizovaných skal v Himalájích je výsledkem procesů, 

které vznikaly za proměnlivých podmínek v pozdně třetihorním období. Na Obrázku 6.2 je 

znázorněna virtuální deformace. Směr virtuální dilatace je červeně a směr virtuální 

komprese je modře. 

 

Obrázek  6.2 Virtuální deformace  na území Himalájí a blízkém okolí 

 

Japonské ostrovy a oblast Tichomoří 

 Japonské ostrovy a oblast Tichomoří tvoří aktivní kolizní zónu, protože se nachází 

na styku oceánské a asijské kontinentální litosférické desky. To způsobuje velmi častá 

malá zemětřesení. Při silnějších zemětřeseních jsou dokonce vytvořeny ničivé vlny 
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tsunami. Na japonských ostrovech se nachází řetězec pohoří, který vznikl sopečnou 

činností. Tichomoří se vyznačuje hlubokými tektonickými trhlinami. Na Obrázku 6.3 

můžeme jasně vidět body, které tvoří centrum komprese.   

 

Obrázek 6.3 Virtuální deformace na území Japonských ostrovů o Tichomoří 

 

Ghwar v Saudské Arábií 

 Ghwar v Saudské Arábií je rozlohou největší suchozemské ropné pole na světe. 

Ložiskové pole je tvořeno dlouhými úzkými antiklinály, do nich zasahují přesmyky, tím 

jsou vytvořeny tři ropné kapsy. Ložiska ropy jsou na hladině podzemních vod. Ropa se 

odčerpává z nejvrchnějších pozic i s příměsí vody. Na obrázku 6.4 je možno vidět pět 

těžených oblastí a virtuální deformace v této oblasti. 



Bc. Andrea Pavlíková: Virtuální tenzor napětí a globální modely zemského gravitačního 
pole 

2013 40 

 

Obrázek 6.4 Virtuální deformace í na území Ghwaru 

 

Střední Evropa: 

 Střední Evropa zahrnuje rozsáhlou oblast geologického styku hercynské struktury, 

českého horninového masivu a terciárního alpínského a karpatského horských oblastí. 

Obrázek 6.5 ukazuje virtuální deformace s výraznými rysy v českých horách.  
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Obrázek 6.5 Virtuální deformace e na území ČR a okolí 

6.4 Možné geofyzikální aplikace 

. Virtuální tenzor deformace poskytuje důkazy o detailech zemské struktury a 

využívá se například v těchto oblastech: 

- může zobrazovat a určovat směr tektonického tlaku v skalních masivech 

povrchové části zemské kůry, 

- může určovat oblasti s výraznou tendencí k postupnému rozrušení a transportu 

horninových komplexů, 

- na lokálních územích (do pár kilometrů) může zobrazovat významný gravitační 

účinek a změny v hustotě skalných masivů, 

- může být využit na výzkum výskytu ropy, kovů, diamantů a podzemní vody, 

- vyjadřuje regionální dynamiku vývoje na povrchu Země. 

Virtuální tenzor napětí je tedy bohatým zdrojem informací . 
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7 ZÁVĚR 

 Záměrem této diplomové práce byl výpočet virtuálního tenzoru napětí na podkladě 

globálního gravitačního modelu EGM08 v těchto oblastech: vysokohorská oblast Himalájí 

a nedalekého okolí, kolizní zóna oceánské a kontinentální litosférické desky Japonských 

ostrovů a tichomoří, region Ghawar v Saudské Arábii s množstvím ropných vrtů a oblast 

Střední Evropy.    

 Na začátku práce jsou vysvětleny základy mechaniky kontinua a to hlavně 

vysvětlení pojmů tenzor napětí a tenzor deformace . 

 Další kapitoly se věnují gravitačnímu poli Země a to především gravitačnímu a 

tíhovému potenciálu. Na popsání gravitačního pole Země slouží globální modely 

gravitační pole. Prvním modelem, který byl představen v roce 1966 byl model Standard 

Earth I. Tento model byl rozvinut jen do stupně a řadu 8, ale od té doby bylo vyvinuto 

mnoho dalších modelů a docházelo k jejich postupnému zpřesňování.  

 V současnosti je používán model EGM08, který představuje výrazný posun 

v oblasti globálního modelování zemského gravitačního pole oproti předchozímu modelu 

EGM96. Jeho prostorové rozlišení je šestinásobně lepší než u modelu EGM96 a také se 

výrazně zlepšila přesnost. Přesnost modelu EGM08 na území České Republiky dosahuje 

±0,062 m a na některých lokálních územích nabývá střední chyba hodnotu jen ±0,020 m. 

Model EGM08 vznikl kombinací družicových a pozemních dat. S neustále se vyvíjející 

technikou je zřejmé, že v budoucnosti lze očekávat nové globální gravitační modely s ještě 

větším rozlišením a přesností. 

 Pomocí harmonických parametrů geopotenciálního modelu EGM08 jsou vypočtena 

virtuální posunutí a z nich následně pomocí numerického diferencování je vypočten 

virtuální tenzor deformace. Výpočty jsou velmi rozsáhlé, protože v každé vybrané oblasti 

je rastr s několika tisící body. Z virtuálního tenzoru jsou získány i parametry deformace. 

 Grafické výstupy byly zpracovány v programu Golden Software Surfer 7.0, kde 

červeně je znázorněn směr virtuální dilatace (roztažení) a modře směr virtuální komprese 

(tlaku). Nejvýrazněji je vidět virtuální napětí na lokalitě Japonských ostrovů a Tichomoří. 

Na styku litosférických desek je možné pozorovat body v kolizní zóně, které vytvářejí 

oblast komprese. 
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 Aplikace těchto výpočtů je významná hlavně pro geofyziku a geomorfologii. 

Interpretace výsledků může odhalit, které území jsou tektonicky labilní, určit směr 

tektonického tlaku v povrchové části zemské kůry, také se může ukázat území s výrazní 

tendencí k rozrušování a transportu horninových komplexů. Komplexně řečeno, napomáhá 

vyjádřit regionální dynamiku na povrchu Země. 
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