
TÍHOVÉ POLE ZEMĚ

Tvar Země                                                   Struktura pláště Země



TÍHOVÉ POLE A TVAR ZEMĚ

• Starověk – velikost Země (Eratosthenes)
• Galileo Galilei – pokusy s volným pádem

všechna tělesa padají stejně rychle
• 1672 Jean Richer vyslán Ludvíkem XIV. 

k astronomickým měřením v Cayenne (blízko rovníku)
jeho přesné kyvadlové hodiny vykazovaly

delší periodu než v Paříži

• Vysvětlení - Isaac Newton 1687:
- rotující Země má tvar zploštělého elipsoidu

- Newton předpokládal konstantní hustotu Země

a spočítal zploštění 1:230
- periodu Richerova kyvadla vysvětlil menším tíhovým zrychlením



TÍHOVÉ POLE A TVAR ZEMĚ

Newtonův gravitační zákon

Gravitační zrychlení vně
sféricky symetrické Země

Určení hmotnosti Země: 
ze změřeného gravitačního zrychlení (např. z měření času volného pádu) lze 
spočítat MZ = 5.97x1024 kg
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TÍHOVÉ POLE A TVAR ZEMĚ

Obecné těleso:       Ԧ𝑔𝐺 není čistě radiální

Gravitační zrychlení 

Irský matematik MacCullagh odvodil v roce 1849 vztah pro potenciál rotačně 
symetrického tělesa (MacCullaghova formule)
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TÍHOVÉ POLE A TVAR ZEMĚ

Tíhový potenciál (gravitační + odstředivý)     W=VG+Vods

Tíhové zrychlení
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TÍHOVÉ POLE A TVAR ZEMĚ

Tvar Země

Geoid – ekvipotenciála tíhového potenciálu (na oceánech koinciduje s tvarem hladiny)

Sféroid - rotační elipsoid; ekvipotenciála tíhového pole s radiálně symetrickou
hustotou r(r)

- poloosy a = 6378 km, b = 6356 km                    (RZ = 6371 km)
- zploštění f = (a-c)/a = 1/298
- vůči kouli  -14 km na pólech a +7 km na rovníku



TÍHOVÁ MĚŘENÍ A INTERPRETACE STRUKTURNÍCH ANOMÁLIÍ

Střední tíže na povrchu gaver:  9.81 ms-2

Charakteristická amplituda tíhové anomálie (těleso o hustotní anomálii ~10%)

Tíhové anomálie velmi malé 

Jednotky:  Gal (Galileo)           1 Gal = 0.01 ms-2

v praxi mGal ~ 10-6 gaver



TÍHOVÁ MĚŘENÍ A INTERPRETACE STRUKTURNÍCH ANOMÁLIÍ

Gravimetry



TÍHOVÁ MĚŘENÍ A INTERPRETACE STRUKTURNÍCH ANOMÁLIÍ

Máme naměřené hodnoty g na povrchu a chceme dostat tíhové anomálie 
odpovídající hustotním anomáliím v kůře či plášti

korekce

1. Odečteme referenční tíhové pole (tíhové zrychlení na rotačním sféroidu – dá se  
spočítat pro známé r(r))

2. Korekce na volném vzduchu



TÍHOVÁ MĚŘENÍ A INTERPRETACE STRUKTURNÍCH ANOMÁLIÍ

Máme naměřené hodnoty g na povrchu a chceme dostat tíhové anomálie 
odpovídající hustotním anomáliím v kůře či plášti

korekce

1. Odečteme referenční tíhové pole (tíhové zrychlení na rotačním sféroidu – dá se  
spočítat pro známé r(r))

2. Korekce na volném vzduchu

3. Bouguerova korekce

Bouguerova anomálie



TÍHOVÁ MĚŘENÍ A INTERPRETACE STRUKTURNÍCH ANOMÁLIÍ

Měření v Andách a Himalájích v 18. a 19. století – anomálie menší než očekávané

Hypotézy o izostatické kompenzaci 
(Airy, Pratt)











TÍHOVÁ MĚŘENÍ A INTERPRETACE STRUKTURNÍCH ANOMÁLIÍ

Nejednoznačnost – nelze invertovat tíhové anomálie na hustotní nehomogenity
bez dodatečné znalosti struktury



INVERZE GEOIDU A URČENÍ VISKOZITY PLÁŠTĚ

Anomálie výšky geoidu nad sféroidem (elipsoidem)



POZOROVANÝ NEHYDROSTATICKÝ GEOID

Geoid opravený o efekt rotace – tyto anomálie tedy jsou důsledkem hustotních
nehomogenit v nitru



INVERZE GEOIDU A URČENÍ VISKOZITY PLÁŠTĚ

1. Formalismus sférických harmonických funkcí







SPHERICAL HARMONICS

Y1

Y2

Y3
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Legendre_Y3_polaire.png


SPHERICAL HARMONICS



INVERZE GEOIDU A URČENÍ VISKOZITY PLÁŠTĚ

Geoid = ekvipotenciála tíhového potenciálu na oceánech odpovídající střední hladině



INVERZE GEOIDU A URČENÍ VISKOZITY PLÁŠTĚ

Odráží rozložení hmot v plášti

stupeň 2-12                                                        stupeň 12-25

stupeň 25-90



INVERZE GEOIDU A URČENÍ VISKOZITY PLÁŠTĚ

Geoid = ekvipotenciála tíhového potenciálu na oceánech odpovídající střední hladině

Výška geoidu                                              (Brunsova formule)     

h …  výška geoidu nad sféroidem
V …  anomálie gravitačního potenciálu 
g …  gravitační zrychlení 

ℎ =
𝑉

𝑔



Anomálie gravitačního potenciálu V 
generovaná laterálními variacemi hustoty v plášti r





Souhlasí pozorovaný geoid s našimi představami o struktuře pláště z tomografie?

tomografie
vysokotlaké 

experimenty

predikovaná výška geoidu

pozorovaný geoid hobs

?



Proč nesouhlasí predikovaný a pozorovaný geoid?



Geoid lze invertovat na rozložení viskozity



Greenovy funkce (konstantní viskozita)

surface topo CMB topo geoid               

j=2

j=8

j=16

Tosi, 2007



Greenovy funkce (vliv viskozity)

surface topo CMB topo geoid               

j=2

j=8

j=16

Tosi, 2007

Celoplášťový model tečení                          Vrstevnatý model  



Greenovy funkce





INVERZE GEOIDU 

Různé části spektra

Různé tomografické modely

Různé modely tečení





Richards & Hager, 1984

Hager & Richards, 1989

Ricard & Wuming, 1991

King & Masters, 1992


