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Abstrakt

V rámci gravimetrického pr·zkumu se m¥°í drobné odchylky (anomálie) tího-
vého pole Zem¥, které jsou vyvolané hustotními nehomogenitami pod zemským
povrchem. Pro jejich správnou interpretaci je nutné nam¥°ené anomálie separovat.
A práv¥ separace anomálií v gravimetrickém pr·zkumu je tématem této práce,
která shrnuje základní poznatky o separaci anomálií.

Úvodní kapitoly práce se zabývají gravimetrickým pr·zkumem a zpracováním
dat. Hlavní £ást se jiº v¥nuje separaci anomálií � co znamená separovat anomá-
lie, pro£ je separace d·leºitá a zárove¬ pro£ je obtíºné separovat anomálie na
regionální a reziduální sloºku. Po obecném úvodu do problematiky separace ano-
málií jsou v práci popsány metody, které se b¥ºn¥ pouºívají k separaci anomálií.
A to gra�cká metoda, metoda vyst°ed¥ní pole, metoda analytického pokra£ování
nahoru a dol·, metoda první a druhé derivace a spektrální metody.

Samostatná kapitola je v¥nována metod¥ polynomiální separace � krom¥ po-
pisu této metody je zde uvedena i její praktická aplikace, kdy touto metodou byla
zpracována reálná data p°evzatá z jiných prací.

Abstract

Within gravity survey, small variations (anomalies) of the Earth's gravitatio-
nal �eld are measured. These variations are caused by density inhomogeneities
under the Earth's surface. For their correct interpretation, the measured anoma-
lies need to be separated. The separation of anomalies in the gravity survey is the
subject of this thesis which summarizes the basic knowledge of the separation of
anomalies.

The introductory chapters of the thesis deal with the gravity survey and data
processing. The main part is dedicated to the separation of anomalies itself �
what it means to separate the anomalies, why the separation is important and
why it is di�cult to separate the anomalies into regional and residual components.
After a general introduction to the problems of the separation of anomalies, the
commonly used methods are described. These include the graphical method, the
analytical grids method, the analytical upward and downward continuation me-
thod, the �rst and second derivative method and spectral methods.

A separate chapter is dedicated to the polynomial �tting method � besides the
description of this method, there is also showed its practical application, when
real data taken from other works were processed by this method.



Obsah

1 Úvod 6

2 Gravimetrický pr·zkum 7

3 Zpracování dat v gravimetrii 9
3.1 Redukce tíhových dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.1.1 Opravy na £asové zm¥ny tíºe . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1.2 Oprava na zem¥pisnou ²í°ku . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1.3 Fayeova redukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1.4 Bouguerova redukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1.5 Topogra�cké korekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1.6 Izostatické korekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1.7 Bullard·v £len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.2 Tíhové anomálie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4 Separace a kvalitativní interpretace gravimetrických dat 14
4.1 Separace anomálií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2 Regionální a reziduální anomálie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5 Metody separace anomálií 17
5.1 Gra�cká metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.2 Metoda �st°edních hodnot� � vyst°ed¥ní pole . . . . . . . . . . . 19
5.3 Analytické pokra£ování anomálií nahoru a dol· . . . . . . . . . . 22
5.4 První a druhá derivace tíhového zrychlení . . . . . . . . . . . . . . 24
5.5 Spektrální metody � �ltrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

6 Metoda polynomiální separace 31
6.1 Výpo£et koe�cient· metodou nejmen²ích £tverc· . . . . . . . . . . 31
6.2 Nedostatky metody polynomiální separace . . . . . . . . . . . . . 32
6.3 Aplikace polynomiální metody na reálná data . . . . . . . . . . . 34

7 Záv¥r 41

Seznam pouºité literatury 42



1 Úvod

Planeta Zem¥ je vzhledem ke své hmotnosti a rotaci kolem vlastní osy zdrojem
tíhového pole, jehoº studiem se zabývá geofyzikální metoda gravimetrie. Zem¥ pak
p·sobí na v²echna t¥lesa v poli tíhovou silou, která ud¥luje kaºdému z nich tíhové
zrychlení bez ohledu na hmotnost t¥lesa. Hodnota tíhového zrychlení závisí v ur-
£itém míst¥ na Zemi nejen na zem¥pisné ²í°ce a nadmo°ské vý²ce, ale i na hustot¥
hornin, které se nachází pod zemským povrchem. Proto nad oblastmi s vy²²í hus-
totou zji²´ujeme i vy²²í hodnoty tíhového zrychlení v porovnání s oblastmi s hus-
totou niº²í. Vzhledem k tomu, ºe Zem¥ není homogenní a hmoty uvnit° Zem¥
jsou rozloºeny nerovnom¥rn¥, na r·zných místech m¥°íme rozdílné hodnoty tího-
vého zrychlení. Jelikoº jednotlivé horninové typy mají r·zné hustoty, m·ºeme na
základ¥ zm¥n tíhového zrychlení ur£ovat jejich rozloºení pod zemským povrchem.

V rámci gravimetrických pr·zkum· se m¥°í drobné zm¥ny tíhového pole vyvo-
lané hustotními nehomogenitami v zemské k·°e, z nichº jen n¥které jsou p°edm¥-
tem pr·zkumu. Ú£inky ostatních faktor·, které také ovliv¬ují tyto nam¥°ené hod-
noty tíhového zrychlení, se p°i zpracování terénních dat odstra¬ují, aby výsledné
tíhové anomálie po ode£tení teoretické tíºe vyjad°ovaly pouze ú£inek hustotních
nehomogenit. Po zpracování gravimetrických dat se následn¥ provádí jejich inte-
pretace, kdy se získané anomálie separují, a to na anomálie, u nichº jsou zdrojem
objekty d·leºité z hlediska pr·zkumu a na anomálie, jeº nejsou pro pr·zkum vý-
znamné.

Tato práce se zabývá práv¥ separací anomálií v gravimetrickém pr·zkumu.
Cílem práce je de�novat, co to je separace anomálií, ukázat, pro£ je d·leºitá
a uvést n¥které z metod, které se v praxi k separaci anomálií pouºívají. Je²t¥
p°edtím jsou úvodní kapitoly v¥novány samotnému gravimetrickému pr·zkumu
a zpracování gravimetrických dat.
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2 Gravimetrický pr·zkum

Gravimetrický pr·zkum studuje gravita£ní pole Zem¥ a jeho anomálie zp·so-
bené r·znou hustotou horninového prost°edí. Gravita£ní pole Zem¥ není homo-
genní, je ovlivn¥né °adou faktor·, které zp·sobují jeho prostorové a £asové zm¥ny.
Pro gravimetrii je v²ak významná pouze zm¥na gravita£ního pole vyvolána ne-
rovnom¥rným rozloºením hmot uvnit° Zem¥, ostatní faktory jsou neºádoucí a ze
získaných dat se odstra¬ují. V rámci gravimetrického pr·zkumu tedy m¥°íme tyto
drobné odchylky v zemském gravita£ním poli, jeº jsou zap°í£in¥né hustotními ne-
homogenitami uvnit° Zem¥, a snaºíme se je interpretovat (Pick et al. 1973).

Velikost gravita£ní síly, p·sobící na t¥lesa umíst¥ná v gravita£ním poli Zem¥,
je ur£ena Newtonovým gravita£ním zákonem. Jelikoº ve vztahu pro sílu vystupuje
i hmotnost t¥lesa nacházejícího se v zemském poli, nepouºívá se pro popis gravi-
ta£ního pole gravita£ní síla, ale zrychlení ud¥lené touto silou. Gravita£ní zrychlení
na povrchu Zem¥ je dáno podílem hmotnosti a polom¥ru Zem¥, vynásobeným
gravita£ní konstantou. Krom¥ gravita£ního zrychlení p·sobí na kaºdý bod zem-
ského povrchu i odst°edivé zrychlení, které vzniká v d·sledku rotace Zem¥ kolem
vlastní osy. V gravimetrii tedy ve skute£nosti m¥°íme výsledné tíhové zrychlení
g⃗, které dostaneme vektorovým se£tením gravita£ního a odst°edivého zrychlení.
Navíc nem¥°íme celkové tíhové zrychlení, ale pouze jeho vertikální sloºku, jejíº
sm¥r odpovídá sm¥ru tíºnice.

Základní jednotkou tíhového zrychlení v soustav¥ SI je ms−2. Protoºe v²ak
odchylky tíhového pole m¥°ené v gravimetrii jsou ve srovnání s celkovou hodnotou
tíhového zrychlení mnohonásobn¥ men²í, vyjad°ují se tyto malé hodnoty zrych-
lení z praktických d·vod· v jednotkách miliGal. Platí, ºe 1 mGal = 10−5 ms−2

(Mare² et al. 1979). Je²t¥ men²í jednotka mikroGal se pouºívá pro mikrogravime-
trická m¥°ení (1 µGal = 10−8 ms−2). 1. gradient zrychlení se uvádí v jednotkách
Eötvös, p°i£emº jednotka 1 E je de�nována jako zm¥na tíºe o 1 mGal na vzdále-
nost 10 km (Pick et al. 1973).

V gravimetrickém pr·zkumu je velmi d·leºitou fyzikální veli£inou hustota hor-
nin £i objekt· ve zkoumané oblasti. Jejich rozdílné hustoty nám umoº¬ují m¥°it
rozdílné hodnoty tíhového zrychlení. Pro výslednou tíhovou anomálii není d·le-
ºitá absolutní hodnota hustoty hornin, ale jejich hustotní kontrast v·£i okolnímu
prost°edí (Gruntorád 1985). �ím je tato diferen£ní hustota v¥t²í, tím v¥t²í je
i amplituda tíhové anomálie. Horniny podobných hustot se tedy jako anomálie
neprojeví. Hustota magmatických a metamorfovaných hornin závisí p°edev²ím
na mineralogickém sloºení, u sedimentárních hornin má zásadní vliv pórovitost
(Gruntorád 1985).

Na za£átku kaºdého pr·zkumu je t°eba posoudit, zda pro zadaný úkol je v·-
bec vhodné nebo moºné pouºití gravimetrie, coº se zji²´uje v rámci p°edb¥ºného
modelování (Hinze et al. 2013). Dále, neº zahájíme terénní m¥°ení, musíme zvolit
vhodn¥ rozestupy jednotlivých bod· m¥°ení, tak aby bylo moºné detekovat hle-
dané objekty. Získaná data z terénu se zpracovávají do formy tíhových anomálií
a následn¥ se interpretují.
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Získané anomálie se pouºívají pro vyhledávání objekt· pod povrchem Zem¥
(Pick et al. 1973). Proto má gravimetrie ²iroké uplatn¥ní nejen v geologii, ale
i v jiných oborech, nap°íklad v archeologii £i speleologii. V geologii se gravimetrie
pouºívá kup°íkladu p°i vyhledávání rudních a nerudních loºisek, v hydrogeologii
pro nalezení vodních zdroj·, významná je tato metoda i p°i vyhledávání loºisek
ropy a zemního plynu, protoºe pomáhá vymezovat sedimentární pánve, v nichº by
se mohla vyskytovat ropa (Gruntorád 1985). Tento vý£et samoz°ejm¥ není úplný,
gravimetrie slouºí k °e²ení mnoha dal²ích problém·, které zde nebyly zmín¥ny.

Gravimetrický pr·zkum se v¥t²inou provádí na zemském povrchu. Speciáln¥
upravenými gravimetry lze v²ak m¥°it tíhové pole Zem¥ i na oceánském dn¥,
ve vrtech, na lodích £i v letadle (Pick et al. 1973).
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3 Zpracování dat v gravimetrii

Po dokon£ení terénních prací, p°i nichº jsou gravimetry nam¥°eny relativní
hodnoty tíhového zrychlení, následuje dal²í fáze v rámci gravimetrického pr·-
zkumu, a to zpracování nam¥°ených dat. Prvotní data získaná z p°ístroj· nejsou
totiº ihned vhodná pro interpretaci, protoºe krom¥ vlivu hustotních nehomogenit
pod povrchem Zem¥, které jsou p°edm¥tem zájmu gravimetrického pr·zkumu,
zahrnují v sob¥ nam¥°ené hodnoty tíhového zrychlení i ú£inky n¥kolika dal²ích
efekt·, které ovliv¬ují tyto nam¥°ené hodnoty a zp·sobují jejich zm¥ny jak £a-
sové, tak i prostorové. Zdrojem t¥chto efekt· mohou být jednak m¥°ící p°ístroje,
odst°edivé zrychlení, terén, slapové ú£inky M¥síce a Slunce, ale i zem¥pisná ²í°ka
a nadmo°ská vý²ka bod· m¥°ení. V²echny zmín¥né vlivy jsou neºádoucí pro poz-
d¥j²í interpretaci, a proto musí být z dat odstran¥ny. Proces odstran¥ní t¥chto
efekt· se ozna£uje jako redukce tíhových dat.

3.1 Redukce tíhových dat

Vzhledem k velkému mnoºství neºádoucích faktor·, které ovliv¬ují tíhová m¥-
°ení, máme na výb¥r n¥kolik moºností, jak tíhová m¥°ení redukovat. Je v²ak d·le-
ºité mít na pam¥ti, ºe ne vºdy je vhodné uplatnit v²echny redukce. N¥které z nich
se sice aplikují pokaºdé na tíhová data, ale ostatní pouze za ur£itých podmínek
(Hinze et al. 2013). Proto p°i volb¥ redukcí musíme brát v úvahu i to, kde m¥-
°ení provádíme, jakým zp·sobem, zda se uskute£¬ují na zemském povrchu nebo
nap°. na lodi £i v letadle, co je cílem na²eho pr·zkumu, a s jakou p°esností prová-
díme m¥°ení. Uváºíme-li tyto faktory, n¥které vn¥j²í efekty jsou pak zanedbatelné
a nemusíme o n¥ data opravovat.

P°i zpracování dat se nej£ast¥ji zavádí opravy na £asové zm¥ny tíºe, Fayeova
redukce, Bouguerova redukce, topogra�cké korekce, izostatické korekce a oprava
na zak°ivení Zem¥.

3.1.1 Opravy na £asové zm¥ny tíºe

Tíhové pole Zem¥ se s £asem m¥ní, takºe p°i m¥°ení tíhového zrychlení v £aso-
vých intervalech na jednom bod¥ získáme r·zné hodnoty tíºe. Tyto rozdíly mohou
být zp·sobeny n¥kolika faktory, ale v gravimetrickém pr·zkumu mají podstatný
vliv na nam¥°ené hodnoty p°edev²ím slapové ú£inky M¥síce a Slunce a chod gra-
vimetru, který není vyvolaný zm¥nami v tíhovém poli Zem¥, ale zm¥nami za°ízení
uvnit° samotného gravimetru.

Opravy na chod gravimetru se pouºívají pouze p°i relativním m¥°ení tíºe.
Kaºdý gravimetr má sv·j charakteristický chod, který je zp·soben zm¥nami
v elektrických a mechanických systémech p°ístroje (Hinze et al. 2013). Hlav-
ním zdrojem chodu je kríp pruºiny, kdy dochází k pomalé, ale nep°etrºité plas-
tické deformaci materiálu pruºiny (Lowrie 1997). Chod gravimetru m·ºe být také
ovlivn¥n teplotou. Nam¥°ené hodnoty tíhového zrychlení je t°eba opravit o tyto
£asové zm¥ny, a proto se zavádí oprava na chod gravimetru. Abychom ur£ili hod-
notu chodu, provádí se opakovaná m¥°ení na op¥rném bod¥ v intervalu jedné
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aº dvou hodin. Jednotlivá m¥°ení se vynesou do grafu a pomocí interpolace se
sestrojí k°ivka chodu, popisující, jak se s £asem m¥ní m¥°ení tíºe gravimetru.
Oprava spo£ívá v ode£tení této k°ivky od nam¥°ených hodnot z ostatních °ado-
vých bod·. Opravy na dlouhodobý lineární chod jsou u sou£asných moderních
gravimetr· automatické (Hinze et al. 2013).

Slapové ú£inky M¥síce a Slunce mají podstatný vliv na £asové zm¥ny tíhového
pole Zem¥. Slapy jsou vyvolané gravita£ním p·sobením M¥síce a Slunce. Jejich
vlivem dochází k dmutí oceán· a atmosféry a také k mírné deformaci pevných
£ástí Zem¥. Slapová síla je vyvolána rozdílem mezi gravita£ním zrychlenímM¥síce,
které má na stran¥ p°ivrácené k M¥síci v¥t²í hodnotu, a odst°edivým zrychlením,
které vzniká v d·sledku ob¥hu Zem¥ a M¥síce kolem spole£ného t¥ºi²t¥ leºícího
uvnit° Zem¥ (Hinze et al. 2013). Podobn¥ vzniká i slapová deformace gravita£ním
p·sobením Slunce. Ta je ale v d·sledku v¥t²í vzdálenosti Slunce od Zem¥ men²í.
Slapovým p·sobením M¥síce a Slunce dosahují denní zm¥ny v tíºi hodnot aº
0,3 mGal. K nejv¥t²ím denním zm¥nám v tíhovém zrychlení dochází, kdyº je
M¥síc v novu nebo v úpl¬ku. Moderní gravimetry provádí opravu na slapové
ú£inky automaticky. Pokud je v²ak vyºadovaná vy²²í p°esnost m¥°ení, pak se
i p°es automatickou opravu provádí opakovaná m¥°ení na op¥rném bod¥, aby se
zjistila hodnota reziduálních slapových ú£ink·, protoºe vypo£ítaná hodnota slap·
se kv·li rozdílným lokálním podmínkám m·ºe li²it od skute£né hodnoty. Sou£asn¥
s reziduálními slapovými ú£inky m¥°íme i reziduální chod gravimetru.

3.1.2 Oprava na zem¥pisnou ²í°ku

Hodnoty tíhového zrychlení se m¥ní se zem¥pisnou ²í°kou. Tyto zm¥ny jsou
zp·sobené zplo²t¥ním Zem¥ na pólech a rozdílnými hodnotami odst°edivého zrych-
lení, které vzniká v d·sledku rotace Zem¥ kolem vlastní osy. Skute£ný tvar Zem¥,
zvaný geoid, je ovlivn¥n hustotními nehomogenitami a topogra�í terénu (LaFehr
and Nabighian 2012). Proto se aproximuje referen£ním elipsoidem, který se svým
tvarem co nejvíce podobá geoidu. U referen£ního elipsoidu se v²ak p°edpokládá
nep°ítomnost anomálních hmot a nerovností povrchu. Vzorec

gn = ge(1 + β sin2 ϕ− β1 sin
2 2ϕ),

kde ϕ je zem¥pisná ²í°ka, ge je normální tíºe na rovníku a β, β1 jsou konstanty;
se pouºívá pro výpo£et normální neboli teoretické tíºe gn (Mare² et al. 1979).
V závislosti na volb¥ referen£ního elipsoidu, existuje n¥kolik vzorc· pro normální
tíºi. V sou£asné dob¥ se normální tíºe vypo£ítává podle vzorce

gn[mGal] = 978032,7(1 + 0,0053024 sin2 ϕ− 0,0000058 sin2 2ϕ),

jehoº konstanty se získaly dosazením parametr· referen£ního elipsoidu GRS 80
(Hinze et al. 2013). Vzorec tedy vyjad°uje, jak se m¥ní tíhové zrychlení se zem¥-
pisnou ²í°kou m¥°eného na povrchu zvoleného referen£ního elipsoidu.

Abychom nemuseli p°i relativních m¥°eních po£ítat normální tíºi v kaºdém
bod¥, sta£í vypo£ítat normální tíºi na op¥rném bod¥ a v °adových bodech k její
hodnot¥ p°i£íst opravu na zem¥pisnou ²í°ku, kterou spo£ítáme derivací vzorce pro
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normální tíºi gn. Pro zem¥pisnou ²í°ku ϕ má gradient normální tíºe tvar

dgn
ds

= 0,0008144 sin 2ϕ[mGal/m],

kde ds je severojiºní vzdálenost (Hinze et al. 2013). V �eské republice se k vý-
po£tu opravy na zem¥pisnou ²í°ku pouºívá vzorec

dgn = 0,000801 ds[mGal/m].

3.1.3 Fayeova redukce

Nutnost zavedení Fayeovy opravy na tíhová data vyplývá z faktu, ºe tíhové
zrychlení nem¥°íme na povrchu referen£ního elipsoidu, ale v ur£ité nadmo°ské
vý²ce nad jeho povrchem. Vzorec pro výpo£et této opravy lze odvodit za p°ed-
pokladu, ºe Zem¥ nerotuje a má tvar koule. Hodnota gravita£ního zrychlení je
pak na povrchu Zem¥ dána vzorcem g = κ M

R2 , kde R je polom¥r Zem¥. Protoºe
chceme zjistit, jak se m¥ní hodnota g s vý²kou, g parciáln¥ derivujeme podle
R, tedy ∂g

∂R
= −2κ M

R3 = −2 g
R
. Pokud vyjád°íme malou zm¥nu polom¥ru jako

nadmo°skou vý²ku h, získáme vzorec pro opravu tíhového zrychlení na nadmo°-
skou vý²ku ∂g = −2gh

R
. Po dosazení polom¥ru Zem¥ 6371 km a pr·m¥rné hodnoty

tíºe 981000 mGal dostáváme

∆gF [mGal] = −0,3086h[m] (Lowrie 1997).

Zm¥na ∂g je záporná, protoºe s rostoucí vý²kou klesá hodnota tíhového zrychlení.
P°i výpo£tu Fayeovy opravy se neberou v úvahu ºádné hmoty mezi povrchem
referen£ního elipsoidu a povrchem ve vý²ce h, proto se také n¥kdy Fayeova oprava
ozna£uje jako oprava z volného vzduchu.

3.1.4 Bouguerova redukce

Bouguerovou redukcí opravujeme nam¥°ená data o vzr·st tíºe zp·sobený hmo-
tami, které vypl¬ují prostor mezi povrchem referen£ního elipsoidu a místem m¥-
°ení. P°i výpo£tu neuvaºujeme skute£ný tvar topogra�ckých hmot (Mare² et al. 1979)
a jejich gravita£ní ú£inek se nahrazuje ú£inkem nekone£né horizontální Bougue-
rovy desky o stejné hustot¥. Gravita£ní ú£inek Bouguerovy desky je 2πκρh.Po
dosazení gravita£ní konstanty dostaneme vzorec pro výpo£et Bouguerovy redukce

∆gB[mGal] = 0,0419ρ[gcm−3]h[m],

kde ρ je hustota a h je mocnost desky odpovídající vý²ce nad povrchem referen-
£ního elipsoidu, ve které provádíme m¥°ení, tedy nadmo°ské vý²ce m¥°eného bodu
(Lowrie 1997). Hustota ve vzorci by m¥la vyjad°ovat hustotu hmot, jejichº ú£inek
byl nahrazen Bouguerovou deskou.

3.1.5 Topogra�cké korekce

Pokud m¥°íme tíhové zrychlení v bod¥, jehoº okolní terén není plochý, pak
je t°eba provést topogra�cké korekce, protoºe Bouguerovou redukcí je odstran¥n
pouze ú£inek rovinné desky. Terénní nerovnosti nad a pod horní plochou desky
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byly zanedbány. Jejich gravita£ní ú£inek je v²ak nutné spo£ítat, jelikoº nerov-
nosti terénu ovliv¬ují tíhová m¥°ení, a to p°edev²ím v horských oblastech. Pokud
se totiº v blízkosti místa m¥°ení nachází terénní elevace, její hmota p·sobí sm¥-
rem vzh·ru a zmen²uje tak hodnotu tíºe v bod¥ m¥°ení (Hinze et al. 2013). To
v²ak není zahrnuto v Bouguerovy redukci, a proto se topogra�cká korekce p°i£ítá
k nam¥°eným hodnotám tíhového zrychlení. Obdobn¥ v p°ípad¥, je-li nedaleko
terénní nerovnost v podob¥ prohlubn¥, musí být topogra�cká korekce p°i£tena
k nam¥°ené tíºi, protoºe zavedením opravy z Bouguerovy desky ode£ítáme i ú£i-
nek neexistujících hmot, které vypl¬ují prohlube¬.

Topogra�cké korekce v relativn¥ plochých oblastech, kde se rozdíly nadmo°-
ských vý²ek pohybují v rozsahu desítek metr·, dosahují typicky hodnot od 0,1 do
1 mGal (Hinze et al. 2013). V kopcovitých oblastech se m·ºou hodnoty korekcí
pohybovat v rozmezí zhruba 1�10 mGal a v horských oblastech se mohou hodnoty
vy²plhat aº k n¥kolika desítkám miligal·.

P°i ur£ování topogra�ckých korekcí se oblast v okolí bodu, pro n¥jº po£ítáme
korekce, rozd¥lí na zóny a sektory a terén se nahrazuje vertikálními hranoly (Ma-
re² et al. 1979). Výpo£et terénní korekce se pak provádí po £ástech, celková korekce
je dána jejich sou£tem T = T1 + T2 + T3. T1 je topokorekce v okolí bodu do 250
m, korekce T2 pro oblast od 250 m do 5,24 km a poslední korekce T3 se po£ítá
pro oblast od 5,24 km do 166,7 km. Gravita£ní ú£inek ur£itého sektoru v zón¥ se
ur£uje na základ¥ st°edního p°evý²ení v·£i výpo£etnímu bodu. V �eské republice
se pouºívá Hayfordovo d¥lení na zóny a sektory (Pick et al. 1973).

3.1.6 Izostatické korekce

Teorie izostáze p°edpokládá, ºe v ur£ité hloubce pod povrchem Zem¥ je dosa-
ºeno hydrostatické rovnováhy blok· zemské k·ry, která nastává v p°ípad¥, ºe
jejich tíhová síla je rovna vztlakové síle zemského plá²t¥. Podle Airyho teorie je
izostáze dosaºeno r·znou mocností blok· o stejné hustot¥, naopak Prattova hypo-
téza p°edpokládá rozdílnou hustotu blok·. Aby bylo v oblastech horských masiv·
a v prostoru oceán· dosaºeno rovnováhy, je p°ebytek a de�cit hmot p°i povrchu
kompenzován tzv. kompenza£ními hmotami. Izostatické korekce odstra¬ují jejich
gravita£ní ú£inek.

Izostatické korekce se po£ítají podobn¥ jako korekce terénní. Zemský povrch
se rozd¥lí na zóny a sektory a vypo£ítá se korekce pro kaºdý sektor (Mare² et
al. 1979). Celková korekce je pak dána sou£tem jednotlivých korekcí. P°i výpo£tu
se kompenza£ní hmoty nahrazují jednoduchými geometrickými t¥lesy (Pick et al.
1973).

3.1.7 Bullard·v £len

Po£ítáme-li topogra�cké korekce do vzdálenosti 166,7 km, nem·ºeme povaºo-
vat zemský povrch za rovinný a musíme brát v úvahu zak°ivení Zem¥. Abychom
opravili tíhová data na zak°ivení Zem¥, nekone£ná Bouguerova deska se nahra-
zuje vrstvou kulového vrchlíku o stejné mocnosti. Kulový vrchlík vytíná na zem-
ském povrchu polom¥r 166,7 km (LaFehr and Nabighian 2012). Gravita£ní ú£inek
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Bouguerovy desky a kulového vrchlíku se li²í o hodnotu, která se ozna£uje jako
Bullard·v £len (Mare² et al. 1979). Bullard·v £len závisí na nadmo°ské vý²ce
bodu m¥°ení.

3.2 Tíhové anomálie

P°edm¥tem zájmu gravimetrických metod jsou hustotní nehomogenity pod po-
vrchem Zem¥, které se projevují tíhovými anomáliemi. Na²im cílem p°i zpracování
dat je tedy nam¥°ené hodnoty tíhového zrychlení zpracovat do formy anomálií
vhodných pro interpretaci. Tíhové anomálie získáme tak, ºe od nam¥°ené tíºe,
opravené o neºádoucí vlivy, ode£teme teoretickou tíºi. V závislosti na druhu
opravy, £i korekce, kterou p°i výpo£tu pouºijeme, rozli²ujeme r·zné typy ano-
málií, p°i£emº kaºdá má jiný geologický význam. Nam¥°ená tíºe musí v²ak vºdy
být opravena o vliv £asových zm¥n tíhového pole a o vliv chodu gravimetru.

Ve Fayeových anomáliích se zavádí oprava z volného vzduchu, která odstra-
¬uje vliv nadmo°ské vý²ky. Od nam¥°ené tíºe se tak ode£ítá hodnota normální
tíºe sníºena o hodnotu Fayeovy redukce, protoºe s rostoucí vý²kou klesá tíhové
zrychlení. Ve Fayeových anomálií je odstran¥n vliv referen£ního elipsoidu a je
zachován ú£inek v²ech normálních hmot nad povrchem elipsoidu a ú£inek v²ech
anomálních hmot.

Odstran¥ním vlivu normálních hmot nad povrchem referen£ního elipsoidu z Fa-
yeových anomálií dostaneme Bouguerovy anomálie. Pokud ode£teme z Fayeovy
anomálie pouze opravu na Bouguerovu desku, získáme anomálie, v nichº je zacho-
ván ú£inek topogra�ckých hmot. Odstraníme-li i tento ú£inek zavedením topo-
gra�ckých korekcí a Bullardova £lenu, dostaneme úplné Bouguerovy anomálie. Ty
lze spo£ítat podle následujícího vzorce

∆g = g − gn + (0,3086− 0,0419ρ)h+ T −B,

kde g je nam¥°ená hodnota tíºe opravená o £asové zm¥ny [mGal], gn teoretická
tíºe [mGal], ρ hustota [gcm−3], h je nadmo°ská vý²ka m¥°eného bodu [m], T je
topogra�cká korekce [mGal] a B je Bullard·v £len [mGal] (Mare² et al. 1979).
V Bouguerových anomáliích z·stává krom¥ vlivu anomálních hmot zachován i ú£i-
nek kompenza£ních hmot.

Pokud ode£teme od Bouguerovy anomálie izostatické korekce, získáme izosta-
tické anomálie, které odstra¬ují vliv kompenza£ních hmot. Tento typ anomálií se
v²ak vyuºívá pouze v p°ípad¥, ºe provádíme pr·zkumy velmi rozsáhlých oblastí.

Ve v¥t²in¥ regionálních £i lokálních gravimetrických pr·zkumech zpracováváme
nam¥°ená tíhová data do formy úplných Bouguerových anomálií. Z t¥chto anomá-
lií se v dal²ím kroku pomocí separace získávají odvozené tíhové anomálie. Postup
separace je blíºe popsán v následujících kapitolách.
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4 Separace a kvalitativní interpretace gravimetri-
ckých dat

Zpracováním nam¥°ených tíhových dat získáme v kaºdém bod¥ m¥°ení hod-
notu tíhové anomálie. Samotná hodnota tíhové anomálie vyjad°uje, zda v daném
míst¥ je skute£ná tíºe v¥t²í nebo men²í neº její teoreticky vypo£ítaná hodnota,
která se ur£uje za p°edpokladu hustotn¥ homogenního prost°edí. Kladná anomálie
zna£í p°ebytek hmot vzhledem k okolnímu prost°edí, záporná anomálie pak jejich
nedostatek. Protoºe v²ak cílem gravimetrického pr·zkumu je lokalizovat t¥lesa £i
struktury, které vyvolávají tyto odchylky, následuje po výpo£tu anomálií jejich
interpretace, která je nedílnou sou£ástí kaºdého pr·zkumu.

Za ú£elem interpretace se hodnoty anomálií z jednotlivých bod· gra�cky zná-
zor¬ují. Bu¤ je vyná²íme do grafu, £ímº získáme pr·b¥h anomálie podél ur£itého
pro�lu, nebo se sestavují tíhové mapy, v nichº jsou stejné hodnoty spojeny izo-
liniemi. Vytvo°ením map a pro�l· tak získáme p°edstavu o pr·b¥hu £i rozloºení
tíhových anomálií ve zkoumané oblasti. Ve v¥t²in¥ p°ípad· jsou t¥mi zobrazo-
vanými anomáliemi úplné Bouguerovy anomálie. Porovnáním t¥chto anomálií se
známou místní geologickou situací m·ºeme nap°íklad zjistit, jaký pr·b¥h mají
tektonické linie, nebo jestli pod pokryvnými útvary pokra£uje geologická struk-
tura (Mare² et al. 1979). Tento zp·sob interpretace se ozna£uje jako kvalitativní,
protoºe p°i ní zji²´ujeme pouze pr·b¥h a p°ibliºný rozsah hledané struktury £i
objektu. Ur£ení hloubky, ve které jsou uloºeny, ur£ení jejich rozm¥r· a tvar·
nebo hustoty se provádí v rámci kvantitativní interpretace, která je dal²ím stup-
n¥m p°i interpretaci nam¥°ených anomálií, a jejíº úkolem je tedy získat p°esn¥j²í
informace o poloze a velikosti zdroje anomálie.

4.1 Separace anomálií

Obtíºnost interpretace tíhových anomálií spo£ívá v tom, ºe v map¥ £i pro�lu
úplných Bouguerových anomálií není zobrazen jen tíhový ú£inek objektu, který
je p°edm¥tem zájmu pr·zkumu, ale i ú£inek v²ech ostatních t¥les, jejichº hus-
tota se li²í od zvolené reduk£ní hustoty. To znamená, ºe vypo£ítaná Bouguerova
anomálie je sou£tem n¥kolika díl£ích anomálií o r·zných vlnových délkách a ampli-
tudách. Zdroje t¥chto anomálií se m·ºou odli²ovat velikostí £i tvarem a mohou se
nacházet v r·zných hloubkách pod zemským povrchem. Hodnota tíhové anomálie
v ur£itém bod¥ m¥°ení je tak ovlivn¥na i vzdálen¥j²ími zdroji, i kdyº jejich vliv je
v porovnání s vlivem blízkých zdroj· a velkých geologických struktur v hloubce
mén¥ významný (Hinze et al. 2013).

Jelikoº v nam¥°ených anomáliích jsou zahrnuty tíhové ú£inky v²ech hustotních
nehomogenit, musíme anomálie, které jsou vyvolané objekty d·leºitými z hlediska
pr·zkumu, odd¥lit od ostatních ru²ivých t¥les. To se provádí v procesu separace.

P°i separaci anomálií m·ºeme dosáhnout dvojího efektu:

1. Tíhové ú£inky t¥les, které jsou p°edm¥tem pr·zkumu pouze zvýraznit za
sou£asného potla£ení ú£ink· ostatních t¥les. Toho se vyuºívá p°edev²ím
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v p°ípad¥, ºe v map¥ £i pro�lu úplných Bouguerových anomálií jsou zá-
jmové anomálie ²patn¥ identi�kovatelné a my je pot°ebujeme zvýraznit,
abychom je mohli interpretovat. P°i takovéto separaci dochází ke zvýraz-
n¥ní ur£itého charakteristického rysu anomálie, jako nap°. amplitudy nebo
gradientu, takºe zárove¬ se zvýrazn¥ním anomálií dochází i k jejich zkreslení
(Hinze et al. 2013). Z toho d·vodu se výsledné anomálie pouºívají hlavn¥
pro ú£ely kvalitativní interpretace.

2. Izolovat tíhové ú£inky zájmových t¥les od ú£ink· t¥ch, které nás nezajímají.
P°i separaci, jejíº cílem je anomálie izolovat, se snaºíme odd¥lit anomálie,
významné pro pr·zkum, od ostatních co nejp°esn¥ji, tak aby nedo²lo k jejich
zkreslení a mohly být kvantitativn¥ interpretovány (Hinze et al. 2013). Me-
toda, která by dokázala dokonale izolovat anomálie, ale neexistuje, a proto
vºdy dochází alespo¬ k jejich minimálnímu zkreslení.

Podle metody, kterou pro separaci zvolíme, m·ºeme dosáhnout bu¤ efektu zvý-
razn¥ní, nebo izolace.

Výsledkem kaºdé separace jsou regionální a reziduální anomálie, ozna£ované
souhrnn¥ jako odvozené. Z t¥chto anomálií se sestavují odvozené tíhové mapy,
tj. mapy regionálních a reziduálních anomálií, které £asto pomáhají p°i interpre-
taci informací obsaºených v p·vodní map¥ (Mare² et al. 1979).

4.2 Regionální a reziduální anomálie

Nam¥°ené tíhové anomálie m·ºeme rozd¥lit na dv¥ sloºky, na regionální a re-
ziduální.

Pod pojmem reziduální anomálie rozumíme anomálie, které jsou úzké a mají
velkou k°ivost (Lowrie 1997). Jejich zdrojem bývají £asto malá, relativn¥ m¥lce
uloºená t¥lesa, která p°edstavují v mnoha gravimetrických pr·zkumech vyhledá-
vané objekty (Hinze et al. 2013). Reziduální anomálie m·ºeme proto zjednodu²en¥
de�novat jako zájmové anomálie, jeº jsou d·leºité pro pr·zkum.

Naproti tomu, regionální anomálie nejsou v¥t²inou pro nás z hlediska pr·zkumu
zajímavé a snaºíme se je naopak z nam¥°ených anomálií p°i separaci odstranit.
Regionální anomálie jsou v porovnání s reziduálními ²ir²í, mají niº²í gradienty,
del²í vlnové délky a malou k°ivost. Vyzna£ují se spí²e plynulým trendem, který
je projevem £asto velkých, hluboko uloºených struktur (Mare² et al. 1979).

Jak vyplývá z vý²e uvedených de�nic, regionální a reziduální anomálie jsou
relativními pojmy a teprve aº na základ¥ p°edm¥tu na²eho pr·zkumu je m·ºeme
formulovat. Proto je moºné, ºe tatáº anomálie bude v rámci jednoho pr·zkumu
povaºována za reziduální a v jiném bude sou£ástí regionálního pole. Vºdy tedy
záleºí na na²em rozhodnutí, na co se p°i pr·zkumu zam¥°íme, a podle toho potom
p°i°azujeme jednotlivým anomáliím regionální £i reziduální význam.

�astou sloºkou tíhových anomálií bývá i ²um, který lze ur£itými metodami
z dat odstranit, £i alespo¬ eliminovat (nap°. �ltrací), ale v¥t²inou ho p°i separaci
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a interpretaci zanedbáváme. Za ²um se ozna£ují anomálie, které mají krat²í vlnové
délky neº anomálie reziduální (Hinze et al. 2013). Jeho zdrojem mohou být m¥lké
objekty pod povrchem nebo chyby p°i zpracování dat.
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5 Metody separace anomálií

Separace regionálních a reziduálních anomálií je tém¥° vºdy nedílnou sou£ástí
interpretace tíhových dat. Jak bylo uvedeno v p°edchozí kapitole, cílem separace
je izolovat nebo zvýraznit reziduální anomálie, to znamená ú£inky t¥les, které
jsou p°edm¥tem pr·zkumu. Reziduální anomálii získáme ode£tením regionální
anomálie od nam¥°ené hodnoty anomálního pole. Na tomto postupu separace
jsou zaloºeny v²echny separa£ní metody.

Mezi úplnou Bouguerovou anomálií ∆g, regionální anomálií ∆gR a reziduální
anomálií ∆gr tedy platí následující vztah

∆gr = ∆g −∆gR (Mare² et al. 1979).

Regionální sloºku m·ºeme ode£íst gra�cky, aritmeticky nebo lze ode£tení pro-
vést nep°ímo, a to zvýrazn¥ním reziduální anomálie na úkor anomálie regionální
(Hinze et al. 2013). Pokud zvolíme ze t°í uvedených zp·sob· první nebo druhý,
je z°ejmé, ºe nejd°íve musíme ur£it hodnotu regionální anomálie, abychom mohli
z rovnice vypo£ítat anomálii reziduální. Ur£ení regionální anomálie v²ak p°ed-
stavuje problém, protoºe regionální sloºku tíhového pole nelze jednozna£n¥ ur£it.
Tato nejednozna£nost z°ejm¥ vyplývá z faktu, ºe nem·ºe být vytvo°eno ºádné
objektivní kritérium pro separaci, a proto úloha stanovení regionální sloºky ne-
m·ºe být ani vhodn¥ a náleºit¥ matematicky formulována (Abokhodair 2011). Ve
v¥t²in¥ separa£ních metodách je hlavním a jediným vyuºívaným kritériem plynu-
lost regionálního pole. Protoºe tato vlastnost v²ak vyplývá z de�nice regionální
anomálie, která je pouze p°ibliºná, tak kritérium plynulosti není povaºováno za
objektivní, a proto ur£ení regionální anomálie z·stává nejednozna£ným úkolem.

Navzdory tomu je p°i separaci d·leºité, aby regionální sloºka tíhového pole byla
ur£ena co nejp°esn¥ji, protoºe její hodnota má vzhledem k uvedenému vztahu
p°ímý vliv na hodnotu reziduální sloºky. Nesprávn¥ de�novaná regionální ano-
málie tak m·ºe vést k tomu, ºe n¥které vlastnosti reziduální anomálie budou
pozm¥n¥ny, jako nap°. amplituda nebo gradienty, coº následn¥ ovliv¬uje i kva-
litativní a kvantitativní interpretaci, která je citlivá p°edev²ím na tyto zm¥ny
(Hinze et al. 2013).

Protoºe separace p°edstavuje d·leºitý krok v rámci interpretace, bylo vytvo-
°eno n¥kolik metod, které se zabývají separací tíhového pole. N¥které z t¥chto
metod jsou popsány v následujícím textu.

5.1 Gra�cká metoda

Jedním z nejjednodu²²ích zp·sob·, jak separovat regionální a reziduální pole,
je zp·sob gra�cký. Tato metoda spo£ívá ve vyhlazování anomálního tíhového pole
a m·ºe být uplatn¥na p°i separaci anomálií nejen v pro�lu, ale i v map¥.

V p°ípad¥ dat zobrazených v pro�lu prokládáme nam¥°enými hodnotami tí-
hového pole plynulou k°ivku, která by m¥la odpovídat regionální anomálii. Pro-
loºením k°ivky vy£leníme z celkového anomálního pole tu £ást, v níº je obsaºena
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reziduální anomálie (Hinze et al. 2013). Její hodnotu získáme následn¥ tak, ºe
v kaºdém bod¥ m¥°ení ode£teme od Bouguerovy anomálie anomálii regionální.

Pokud pouºijeme gra�ckou metodu pro separaci anomálií znázorn¥ných v map¥,
bude postup podobný. Regionální sloºku tíhového pole získáme vyhlazováním izo-
linií pole p·vodního (Mare² et al. 1979). Postup vyhlazování a jeho výsledek je
znázorn¥n na obr. 1. Nejd°íve izoliniemi Bouguerových anomálií proloºíme ply-
nulé linie, které p°edstavují regionální pole, a potom v kaºdém bod¥, ve kterém se
izolinie regionálního pole protínají s izoliniemi Bouguerových anomálií, ode£teme
od sebe hodnoty daných izolinií. V pr·se£íku izolinií na obr. 1, zakrouºkova-
ném £erven¥, tak od hodnoty nam¥°ené anomálie 1,3 mGal ode£teme hodnotu
1,4 mGal, která odpovídá anomálii regionální. Výsledek −0,1 mGal ur£uje v da-
ném bod¥ hodnotu reziduální anomálie. Spojením stejných hodnot reziduálních
anomálií získáme mapu reziduálních anomáliích. Dobrých výsledk· m·ºeme do-
cílit p°edev²ím tak, ºe vyrovnáváme sí´ pro�l·, které jsou na sebe kolmé (Mare²
et al. 1979). Regionální pole stanovíme nejprve na jednotlivých pro�lech a ná-
sledn¥ ho upravujeme tak, aby v pr·se£ících pro�l· m¥lo stejnou hodnotu (Hinze
et al. 2013). Mapu reziduálních anomálií získáme op¥t ode£tením výsledné regio-
nální mapy od mapy Bouguerových anomálií.

Obrázek 1: Schematická tíhová mapa Bouguerových anomálií (plné izolinie) znázor¬u-
jící separaci reziduálních anomálií od regionálních gra�ckou metodou. Izolinie výsledné
reziduální anomálie jsou zobrazeny te£kovanou £árou, izolinie regionální anomálie p°eru-
²ovanou. Modi�kováno z Hinze et al. (2013).
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Z uvedeného postupu je patrné, ºe gra�cká metoda je z hlediska provedení me-
todou jednoduchou. Jediný problém nastává p°i ur£ení regionálního pole. Otáz-
kou totiº je, jak nam¥°enými daty proloºit plynulou k°ivku, jak ji situovat, aby
vyjad°ovala pr·b¥h regionálního pole. V tomto ohledu nejsou na interpretátora
kladena ºádná omezení. Nabízí se n¥kolik moºností, kdy jediným poºadavkem
je, aby výsledné regionální pole m¥lo plynulý trend. Interpretátor tak m·ºe p°i
rozhodování o tom, jak bude vypadat regionální pole, uplatnit znalosti o geolo-
gické stavb¥ studované oblasti. V tom spo£ívá velká výhoda této metody. Bez
p°idaných informací by bylo velmi obtíºné, tém¥° nemoºné proloºit daty k°ivku,
která by z hlediska interpretace separovaných reziduálních anomálií dávala smysl.

Na druhou stranu to, ºe o pr·b¥hu regionálního pole rozhoduje sám interpretá-
tor, £iní z gra�cké metody metodu subjektivní. Její výsledek je tak zna£n¥ závislý
na osobním pojetí interpretátora (Pick et al. 1973). Úsp¥ch metody v²ak nezá-
visí pouze na jeho zku²enostech a znalostech, dobré výsledky jsou podmín¥ny i
jednoduchostí regionální anomálie a z°etelností anomálie reziduální (Hinze et al.
2013). Je-li moºné regionální a reziduální anomálie od sebe navzájem snadno
odli²it, jako na obr. 2(a), pak je snadná i jejich separace. Z obr. 2(b) je patrné,
ºe v situaci, kdy nam¥°ené anomální pole uº má sloºit¥j²í pr·b¥h a reziduální
anomálie jsou h·°e identi�kovatelné, je velmi sloºité gra�ckou metodou separovat
reziduální anomálie od regionálních.

Obrázek 2: Schématické pro�ly tíhových anomálií znázor¬ující separaci gra�ckou me-
todou. (a) Reziduální anomálii ∆gr lze dob°e separovat od regionální anomálie ∆gR.
(b) Sloºit¥ proveditelná separace v d·sledku ²patného odli²ení regionální a reziduální
anomálie. Modi�kováno z Hinze et al. (2013).

Gra�cká metoda se v praxi jiº moc nevyuºívá, byla nahrazena matematicky
de�novanými metodami, které na rozdíl od gra�cké metody jsou rychlej²í, a jejichº
hlavní výhodou je to, ºe je lze provád¥t na po£íta£i.

5.2 Metoda �st°edních hodnot� � vyst°ed¥ní pole

P°i separaci anomálií metodou st°edních hodnot stanovujeme v ur£itém bod¥
regionální anomálii na základ¥ hodnot Bouguerových anomálií v bodech okolních.
Obecn¥ se hodnota regionálního pole v daném bod¥ po£ítá jako zváºená st°ední
hodnota anomálního pole uvnit° rovinného oboru S, v jehoº st°edu leºí výpo-
£etní bod. Okolním tíhovým bod·m v oboru je pak váha p°i°azena v závislosti na
jejich vzdálenosti od st°edu oboru. Jelikoº ve v¥t²in¥ p°ípad· p°ikládáme nam¥°e-
ným hodnotám ve v²ech t¥chto bodech stejnou váhu, m·ºeme vypo£ítat hodnotu

19



regionální anomálie ∆gR v ur£itém bod¥ X podle následujícího vzorce

∆gR =
1

S

∫∫
S

∆g(M) ds,

kde ∆g(M) ozna£uje hodnotu Bouguerovy anomálie v libovolném bod¥ M oboru
S (Mare² et al. 1979). Integrace zahrnuje do výpo£tu v²echny body uvnit° zvole-
ného oboru S. Protoºe v²ak m¥°íme tíºi pouze na n¥kterých z nich, máme k dis-
pozici kone£ný po£et tíhových hodnot. V praxi proto nahrazujeme integraci ekvi-
valentní operací, sumací.

Výpo£et regionálního pole se provádí v pravidelné £tvercové síti, m°íºce. V kaº-
dém jejím pr·se£íku je známa hodnota Bouguerovy anomálie. Pokud se m¥°í tíºe
v nepravidelné síti bod·, je nutné p°ed pouºitím metody transformovat nepravi-
delnou sí´ do £tvercové (Gruntorád 1985).

Konkrétní výpo£et regionální anomálie závisí na zvoleném oboru S. Nej£ast¥ji
se volí obor ve tvaru kruºnice, £tverce a kruhu.

Vyst°ed¥ní pole na kruºnici

Regionální anomálie ∆gR v bod¥ X je rovna aritmetickému pr·m¥ru hodnot
∆gi v bodech Ni, které leºí v pr·se£íku m°íºky a kruºnice o polom¥ru r opsané
kolem bodu X. Výpo£et regionální anomálie je dán vzorcem

∆gR = ∆g =
1

n

n∑
i=1

∆gi,

kde ∆g je aritmetický pr·m¥r ∆gi £ili hodnota regionální anomálie, ∆gi ozna-
£uje hodnotu Bouguerovy anomálie v daném bod¥ Ni a n udává po£et bod· na
kruºnici, ze kterých se po£ítá pr·m¥r (Pick et al. 1973). Na obr. 3 je znázorn¥na
situace pro n = 8.

Obrázek 3: �tvercová sí´ pro výpo£et ∆gR v p°ípad¥ oboru ve tvaru kruºnice.

Reziduální anomálii v bod¥ X dostaneme ode£tením výsledné regionální ano-
málie od hodnoty Bouguerovy anomálie v tomto bod¥. Pak výpo£et pokra£uje
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v dal²ích bodech m°íºky, v nichº se reziduální anomálie stanovují stejným zp·so-
bem.

Uvedený postup separace se uplat¬uje i v p°ípad¥ £tverce a kruhu. Rozdíl
spo£ívá pouze v ur£ení regionální anomálie.

Vyst°ed¥ní pole na plo²e £tverce

�tverec o stran¥ R rozd¥líme na n2 díl£ích £tverc· o stran¥ R
n
, jako na obr. 4,

kde n = 5. V kaºdém tomto £tverci ur£íme pr·m¥rnou hodnotu nam¥°ených
anomálií∆g(xi, yj). Aritmetický pr·m¥r t¥chto hodnot udává v bod¥D regionální
anomálii. Reziduální anomálii ∆gr vypo£ítáme podle vztahu

∆gr = ∆g(D)− 1

n2

n∑
i=1

n∑
j=1

∆g(xi, yj),

kde ∆g(D) je hodnota Bouguerovy anomálie v bod¥ D (Mare² et al. 1979).

Obrázek 4: �tvercová sí´ pro výpo£et ∆gR v p°ípad¥ oboru ve tvaru £tverce. Modi�-
kováno z Mare² et al. (1979).

Vyst°ed¥ní pole na plo²e kruhu

Hodnota regionální anomálie ∆gR ve st°edu kruhu je rovna st°ední hodnot¥
Bouguerovy anomálie na jeho plo²e, coº lze obecn¥ vyjád°it následujícím vztahem

∆gR =
2

r2

∫ r

0

ρ∆g(ρ) dρ,

kde r je polom¥r kruhu a ∆g(ρ) je st°ední hodnota pole na kruºnici o polom¥ru ρ
(Pick et al. 1973).

P°i praktickém výpo£tu v²ak rozd¥lujeme plochu kruhu o polom¥ru r na mezi-
kruºí sestrojením n¥kolika soust°edných kruºnic a zji²´ujeme pr·m¥rnou hodnotu
anomálie na kaºdé kruºnici. Regionální anomálii pak m·ºeme de�novat vzorcem

∆gR =
n∑

j=0

kj∆g(ρj),
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kde∆g(ρj) ozna£uje pr·m¥rnou hodnotu Bouguerovy anomálie na kruºnici o polo-
m¥ru ρj, hodnoty kj jsou váhovými koe�cienty a n ur£uje po£et kruºnic, p°i£emº
ρn = r (Pick et al. 1973).

Výsledek metody st°edních hodnot závisí na po£tu bod·, ze kterých ur£u-
jeme pr·m¥rnou hodnotu, a na polom¥ru kruºnice a kruhu, v p°ípad¥ £tverce na
volb¥ délky jeho strany. Polom¥r kruºnice volíme na základ¥ p°edm¥tu pr·zkumu.
Pokud chceme z mapy tíhových anomálií separovat v¥t²í reziduální anomálie, vo-
líme i v¥t²í polom¥r, a naopak.

5.3 Analytické pokra£ování anomálií nahoru a dol·

Analytické pokra£ování anomálií je metoda, která umoº¬uje p°epo£ítat tíhové
anomálie z dané úrovn¥, kde byly zm¥°eny, na úrove¬ niº²í nebo vy²²í. P°epo£ítá-
ním anomálií na vy²²í úrove¬ se zachovává ú£inek velkých, rozsáhlých t¥les nebo
t¥les uloºených ve v¥t²í hloubce. Dochází tak ke zvýrazn¥ní regionálních anomálií
na úkor reziduálních, které jsou potla£eny. D·vodem tohoto jevu je skute£nost,
ºe s rostoucí vzdáleností od zdroje anomálního pole, coº je tento p°ípad, se am-
plitudy tíhových anomálií zmen²ují (Pick et al. 1973). P°epo£et anomálií na vy²²í
úrove¬ se ozna£uje jako analytické pokra£ování nahoru. V p°ípad¥ analytického
pokra£ování dol· zji²´ujeme hodnoty anomálií na hladin¥ v ur£ité hloubce pod
základní úrovní, na které byla m¥°ena tíºe. Tímto p°epo£tem docílíme naopak
zvýrazn¥ní reziduálních anomálií.

Analytické pokra£ování anomálií nahoru

M¥°íme-li tíhové anomálie na zemském povrchu £i na jiné vý²kové úrovni,
kterou pokládáme za rovinu s nulovou z-tovou sou°adnicí z = 0, pak p°epo£et
anomálií do vý²ky h nad tuto rovinu je de�nován následujícím vztahem

∆g(x, y,−z ) =
1

2π

∫∫ ∞

−∞

∆g(x́, ý, 0)z

[(x́− x)2 + (ý − y)2 + z2]
3
2

dx́dý (Roy 2008),

kde∆g(x, y,−z) je hodnota anomálie v ur£itém bod¥ P [x, y,−z], který se nachází
ve vý²ce h, a ∆g(x́, ý, 0) ozna£uje nam¥°ené hodnoty anomálií v rovin¥ z = 0.
Dále platí, ºe h = z. Na obr. 5 je zobrazen výpo£et analytického pokra£ování
nahoru.
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Obrázek 5: P°epo£et anomálií nahoru z roviny z = 0 do úrovn¥ h.
N =

√
[(x́− x)2 + (ý − y)2 + z2].

Analytické pokra£ování anomálií dol·

K p°epo£tu tíhových anomálií z úrovn¥, na které probíhalo jejich m¥°ení, na
niº²í úrove¬ se pouºívá Gaussova v¥ta o aritmetickém pr·m¥ru harmonických
funkcí. Ta uvádí, ºe hodnota harmonické funkce ve st°edu koule je rovna pr·-
m¥ru hodnot na hranici, tedy pr·m¥rné hodnot¥ na povrchu koule (Netuka 1975).
Omezíme-li se na dvojrozm¥rný p°ípad, je hodnota ∆g ve st°edu kruºnice, dána
vztahem

∆g(0, 0) =
1

2πr

∫
S

∆g(r, α) ds (Mare² et al. 1979),

kde r je polom¥r kruºnice, který odpovídá kolmé vzdálenosti (vý²ce h) mezi hladi-
nami p°epo£tu. V praxi se integrace nahrazuje sumací. Pokud pr·m¥rnou hodnotu
∆g na obvodu kruºnice po£ítáme ze £ty° bod·, jak je znázorn¥no na obr. 6, pak
platí, ºe

∆g(0, 0) =
1

4
[∆g(0,−h) + ∆g(h, 0) + ∆g(0, h) + ∆g(−h, 0)].

Vyjád°ením ∆g(0, h) z uvedené rovnice dostaneme výraz pro výpo£et analytic-
kého pokra£ování dol· (Mare² et al. 1979). Jelikoº v rovnici vystupuje hodnota
∆g(0,−h), je z°ejmé, ºe nejd°íve musíme vypo£ítat analytické pokra£ování naho-
ru a aº následn¥ analytické pokra£ování dol·.

Obrázek 6: P°epo£et anomálií dol·. P°evzato z Mare² et al. (1979).
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P°i separaci anomálií metodou analytického pokra£ování nahoru m·ºeme nara-
zit na dva problémy, které znesnad¬ují její pouºití a mají vliv na výsledné od-
vozené anomálie. Prvním z problém· je, ºe p°i analytickém pokra£ování nahoru
jsou na vy²²í úrove¬ p°epo£teny jak anomálie vyvolané m¥lkými, tak i hlub²ími
zdroji. Tím dochází ke sníºení amplitudy jak reziduálních anomálií, tak i regio-
nálních, coº je neºádoucí (Meng et al. 2009). Niº²í hodnoty regionálních anomálií
zp·sobují, ºe po ode£tení t¥chto anomálií od Bouguerových, obsahují výsledné re-
ziduální anomálie stále £ásti regionální sloºky anomálního tíhového pole. Separace
tak není úplná. Ve snaze vy°e²it tento problém, navrhl Pawlowski (1995) metodu
preferen£ního pokra£ování, která umoº¬uje potla£it anomálie krátkých vlnových
délek za minimálního potla£ení anomálií dlouhých vlnových délek, tj. regionál-
ních. V obou p°ípadech, analytického pokra£ování nahoru i preferen£ního pokra-
£ování, se ale setkáváme s druhým zásadním problémem, který spo£ívá v tom, ºe
musí být známa vý²ka pokra£ování h (Guo et al. 2013). Bohuºel, neexistuje ºádné
objektivní kritérium pro ur£ení optimální vý²ky. Jednou z moºností je zvolení její
hodnoty na základ¥ porovnání tíhových anomálií p°epo£tených na r·zné vý²kové
hladiny.

Vý²e uvedené problémy se objevují i u analytického pokra£ování anomálií
dol·. Navíc p°i p°epo£tu anomálií na niº²í vý²kovou hladinu je t°eba volit vý²ku
pokra£ování s v¥t²í opatrností, protoºe pokud se dostaneme p°i p°epo£tu pod
horní okraj zdroj· anomálií, vznikají �ktivní anomálie (Okiwelu et al. 2010).
Dochází také ke zvýrazn¥ní ²umu obsaºeného v p·vodních datech, který m·ºe
£áste£n¥ nebo úpln¥ zast°ít zájmové anomálie.

Metoda analytického pokra£ování anomálií je uºite£ným nástrojem pro poro-
vnávání tíhových dat (získaných p°i povrchovém m¥°ení) s jinými soubory dat,
nap°. satelitními nebo daty po°ízenými p°i m¥°ení tíºe v letadle (Nabighian et al.
2005).

5.4 První a druhá derivace tíhového zrychlení

Metoda první a druhé derivace tíhového zrychlení pat°í mezi klasické metody
ur£ené k separaci reziduálních a regionálních anomálií. První a druhou derivací
vertikální komponenty tíhového zrychlení Vz podle z získáme první vertikální gra-
dient Vzz = ∂∆g

∂z
, vyjad°ující míru zm¥ny tíhového zrychlení s vý²kou ve sm¥ru

osy z (sm¥r osy z odpovídá sm¥ru vertikály v dané oblasti m¥°ení), a druhý ver-
tikální gradient Vzzz = ∂2∆g

∂2z
, který udává, jak rychle se m¥ní Vzz v závislosti na

vý²ce. Jak bylo uvedeno v p°edchozí kapitole, amplitudy anomálií se s rostoucí
vzdáleností od zdroje anomálního pole zmen²ují. Protoºe tento pokles je u ano-
málií vyvolaných m¥lkými zdroji rychlej²í, v porovnání s anomáliemi se zdroji ve
v¥t²í hloubce, dosahují vertikální gradienty vy²²ích hodnot nad m¥lkými zdroji
anomálií (LaFehr and Nabighian 2012). Proto výpo£tem vertikálních derivací zvý-
raz¬ujeme ú£inky t¥les nacházejících se relativn¥ blízko zemského povrchu.

Metoda vertikálních derivací se tedy pouºívá ke zvýrazn¥ní reziduálních ano-
málií. Navíc tato metoda dokáºe rozli²it i ú£inky t¥les, které leºí v t¥sné blízkosti,
takºe výpo£tem prvních nebo druhých derivací m·ºeme zjistit, zda nam¥°enou
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tíhovou anomálii vyvolává jedno nebo více t¥les. Z obr. 7 je patrné, ºe druhý
vertikální gradient Vzzz má ve srovnání s Vzz vy²²í rozli²ovací schopnost.

Obrázek 7: Porovnání rozli²ovací schopnosti Vz, Vzz a Vzzz. P°evzato z Mare² et al.
(1979).

Krom¥ vertikálních gradient· se v rámci interpretace tíhových dat uplat¬uje
i horizontální gradient, který slouºí ke zvýrazn¥ní hranic t¥les s odli²nou husto-
tou a pomáhá tak lokalizovat okraje zdroj· anomálií (Hinze et al. 2013). Výpo£et
horizontálního gradientu Vzx z úplných Bouguerových anomálií se p°i pro�lovém
m¥°ení provádí následujícím zp·sobem: hodnoty anomálií ze dvou bod· se ode-
£tou a tento rozdíl se vyd¥lí vzdáleností bod· (Mare² et al. 1979).

Výpo£et druhého vertikálního gradientu Vzzz

Jelikoº není moºné m¥°it druhý vertikální gradient p°ímo, vypo£ítáváme jeho
hodnotu z nam¥°ených tíhových anomálií∆g. Zp·sob výpo£tu je podobný metod¥
vyst°ed¥ní pole na kruºnici. V p°ípad¥ gradientu se stanovují pr·m¥rné hodnoty
anomálií ∆g(r) na n¥kolika soust°edných kruºnicích o polom¥ru ri, které prochází
body £tvercové sít¥, v nichº známe hodnoty Bouguerových anomálií. Vyneseme-li
∆g(r) do grafu závislosti na r2 a proloºíme-li t¥mito body p°ímku, jako na obr. 8
(nap°. metodou nejmen²ích £tverc·, protoºe body nemusí leºet p°esn¥ na p°ímce),
je sm¥rnice p°ímky vynásobená −4 rovna hodnot¥ gradientu ve st°edu kruºnic
(Rosenbach 1952).

Obrázek 8: Proloºení p°ímky f(x) = ∆g(r = 0) + a2x body grafu závislosti ∆g(r) na
r2. Tangens úhlu α se rovná sm¥rnici p°ímky a2. Modi�kováno z Pick et al. (1973).
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Druhý vertikální gradient lze obecn¥ vypo£ítat podle následujícího vzorce

Vzzz =
1

s2

N∑
i=1

Ai∆g(ri = kis),

kde N zna£í po£et kruºnic, s je délka strany £tverce pravidelné sít¥, Ai numerické
koe�cienty, ∆g(ri) je pr·m¥rná hodnota tíºe na kruºnici o polom¥ru ri a ki jsou
konstanty, které se volí tak, aby kruºnice procházely body £tvercové sít¥ (Mare²
et al. 1979). Pro p°ípad, kdy N = 3 a ki = 0, 1,

√
2,
√
5 má uvedený vzorec tvar

Vzzz =
1

s2
[A0∆g(0) + A1∆g(s) + A2∆g(s

√
2) + A3∆g(s

√
5)],

jehoº konkrétní podoby navrºené r·znými autory se li²í jen o koe�cienty Ai.
V tab. 1 jsou uvedeny hodnoty t¥chto koe�cient· pro vybrané vzorce.

Autor A0 A1 A2 A3

Baranov
144

25
−185

25

40

25

1

25

Elkins
22

31

800

31
− 6

31
−24

31

Nettleton 4 −4 � �

Rosenbach
12

3

9

3
−4

3

1

3

Tabulka 1: Hodnoty koe�cient· Ai pro výpo£etní vzorec druhého vertikálního
gradientu. Hodnoty p°evzaty z Mare² et al. (1979).

Výpo£et prvního vertikálního gradientu Vzz

Obecný vzorec pro výpo£et prvního vertikálního gradientu Vzz z anomálií ∆g
má tvar

Vzz =
1

s

N∑
i=1

Ai∆g(ri = kis),

p°i£emº význam N , s, Ai, ∆g(ri) a ki je stejný jako u vzorce pro Vzzz (Mare²
et al. 1979).

Metoda první a druhé derivace se pouºívá hlavn¥ v p°ípad¥, ºe v map¥ Bou-
guerových anomálií nejsme schopni identi�kovat reziduální anomálie kv·li jejich
zast°ení regionálními vlivy. Sestavené mapy prvních, a p°edev²ím druhých ver-
tikálních derivací tyto anomálie zvýraz¬ují a £asto usnad¬ují jejich interpretaci.
Nevýhodou v²ak je, ºe se v t¥chto mapách tém¥° vºdy krom¥ skute£ných anomálií
objevují i �ktivní anomálie, které zt¥ºují práci interpretátora. Jejich po£et závisí
na tvaru regionálního pole (Fajklewicz 1965). �ím jednodu²²í je regionální pole,
a £ím mén¥ má toto pole extrém·, tím mén¥ �ktivních anomálií se objeví v map¥
derivací. Navíc blízká pozice extrém· regionálního pole vzhledem k reziduálním
anomáliím má vliv na amplitudu skute£ných anomálií, která m·ºe být p°i výpo-
£tu vertikálních derivací výrazn¥ zkreslena.
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5.5 Spektrální metody � �ltrace

Na separaci reziduálních a regionálních anomálií lze nahlíºet jako na �ltraci,
která propou²tí jen poºadované sloºky nam¥°ené tíhové anomálie d·leºité z hle-
diska pr·zkumu, tedy reziduální anomálie, a ostatní potla£uje. Ve v²ech me-
todách, zmín¥ných v p°edchozích kapitolách, se jednalo v podstat¥ o �ltraci
v prostorové oblasti (Hinze et al. 2013). To znamená, ºe aplikací t¥chto metod
mohly být prostorové vlastnosti reziduálních a regionálních anomálií izolovány
nebo zvýrazn¥ny p°ímo v tíhové map¥, a to na základ¥ jejich prostorových sou-
°adnic. Dal²í moºností je realizovat �ltraci ve frekven£ní oblasti. A práv¥ této
moºnosti vyuºívají spektrální metody, které provádí separaci na základ¥ r·z-
ných spektrálních charakteristik anomálií. Jelikoº máme nam¥°ená tíhová data
v prostorové oblasti, musíme je p°ed �ltrací transformovat do oblasti frekven£ní,
abychom získaly spektrum anomálií. K tomuto ú£elu slouºí integrální transfor-
mace, v gravimetrii pak zejména Fourierova transformace, která je základním
nástrojem spektrálních metod.

V gravimetrii pracujeme s funkcemi, které závisí na vzdálenosti (LaFehr and
Nabighian 2012). P°estoºe tyto funkce nejsou periodické, m·ºeme je pomocí Fou-
rierova integrálu vyjád°it jako sou£et funkcí sinus a kosinus, které mají r·zné
amplitudy a argumenty. Fourier·v integrál má tvar

f(x) =
1

2π

∫ ∞

−∞
F (k)eikx dk,

kde f(x) je funkce závislá na vzdálenosti, tedy tíhová anomálie ∆g(x) a integra£ní
prom¥nná k p°edstavuje vlnové £íslo neboli vlno£et, de�nované jako k = 2π

λ
, p°i-

£emº λ je vlnová délka anomálie. Funkci F (k) ozna£ujeme Fourierovou transfor-
mací funkce f(x) a de�nujeme ji vztahem

F (k) =

∫ ∞

−∞
f(x)e−ikx dx (Lowrie 1997).

Vý²e zmín¥ný de�ni£ní vztah Fourierovy transformace m·ºeme pouºít, pokud
m¥°íme tíºi podél pro�lu. V p°ípad¥ plo²ného m¥°ení jsme nuceni uºít dvoudi-
menzionální Fourierovu transformaci, která krom¥ vlnového £ísla kx zahrnuje i ky.

Fourierova transformace je na rozdíl od Fourierova integrálu matematická ope-
race, která rozkládá funkci na její jednotlivé frekvence (LaFehr and Nabighian
2012), takºe nám umoº¬uje zjistit, z jakých frekvencí, respektive vlnových délek,
se funkce skládá. Aplikováním transformace na tíhová data získáme spektrum
anomálie, které je zásadní pro �ltraci ve frekven£ní oblasti. Umocníme-li absolutní
hodnotu Fourierovy transformace na druhou, tedy |F (k)2|, dostaneme výkonové
spektrum, které se obvykle vyuºívá p°i separaci tíhových anomálií. Výkonová
spektra tíhových dat mohou být rozd¥lena p°ibliºn¥ do t°í segment· (Gupta and
Ramani 1980). Spektrální £ást se strmým sklonem a nízkými frekvencemi £ili
vlno£ty, a tudíº dlouhými vlnovými délkami, se ozna£uje jako regionální. Odpo-
vídá regionální sloºce anomálního pole, tj. zdroj·m, které jsou uloºeny hluboko
nebo jsou rozsáhlé. Reziduální £ást se na rozdíl od regionální vyzna£uje vysokými
frekvencemi (krátkými vlnovými délkami) a spí²e plo²²ím sklonem. Je vyvolána
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relativn¥ m¥lkými zdroji. Poslední £ást spektra se nachází v oblasti velmi vyso-
kých frekvencí a odpovídá ²umu. P°íklad konkrétního výkonového spektra a jeho
rozd¥lení na díl£í úseky je znázorn¥n na obr. 9. Jelikoº toto spektrum bylo vypo-
£ítáno dvoudimenzionální Fourierovou transformací kv·li dvoudimenzionálnímu
charakteru dat, muselo být spektrum radiáln¥ zpr·m¥rované, aby mohlo být zob-
razeno jako jednodimenzionální (Javier Sanchez-Rojas 2012).

Obrázek 9: Radiáln¥ zpr·m¥rované výkonové spektrum a jeho rozd¥lení na t°i úseky.
Na vertikální ose grafu je vynesen logaritmus p°íslu²ného spektra a na horizontální ose
vlnové £íslo. Modi�kováno z Amiri et al. (2011).

Fourierova transformace není jedinou vyuºívanou transformací pro p°evod mezi
prostorovou a frekven£ní oblastí. Dal²í volbou m·ºe být vlnková transformace
nebo diskrétní Fourierova transformace � ta na rozdíl od spojité Fourierovy trans-
formace bere v úvahu skute£nost, ºe máme k dispozici data kone£ného rozsahu,
která jsou známa pouze v diskrétních bodech (Lowrie 1997).

Do procesu �ltrace vstupují dv¥ funkce � �ltr a funkce, která p°edstavuje nam¥-
°ená tíhová data (tzv. signál). Konvolucí t¥chto funkcí by bylo moºné provést
�ltraci v prostorové oblasti, pokud by �ltrem byla funkce závislá na prostorových
sou°adnicích. Vzhledem k £asové náro£nosti této operace se v²ak up°ednost¬uje
�ltrace v oblasti frekven£ní. Ta vyuºívá d·leºité vlastnosti Fourierovy transfor-
mace, která umoº¬uje nahradit konvoluci funkcí v prostorové oblasti násobením
jejich spekter v oblasti frekven£ní (Hinze et al. 2013). Obecný postup �ltrace
anomálií ve frekven£ní oblasti je následující:

1. Vypo£ítat Fourierovu transformaci nam¥°ených tíhových dat a p°evést je
tak z oblasti prostorové do frekven£ní.

2. Ve frekven£ní oblasti vynásobit spo£ítané spektrum anomálií se spektrem
�ltru navrºeném pro �ltraci.

3. Sou£in spekter pomocí inverzní Fourierovy transformace p°evést zpátky do
prostorové oblasti. Výsledkem jsou �ltrované anomálie.

Pro �ltraci lze vyuºít r·zné typy �ltr·. Mezi £asto pouºívané �ltry pro separaci
reziduálních a regionálních anomálií pat°í vlnov¥ délkové �ltry, které mohou být
navrºeny tak, aby propou²t¥ly nebo potla£ovaly ur£ité vlnové délky. Podle toho,
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jaké anomálie chceme �ltrací zvýraznit volíme bu¤ nízkofrekven£ní �ltr, vysoko-
frekven£ní �ltr nebo pásmovou propust £i zádrº. Filtr, který potla£uje v²echny vl-
nové délky, jeº jsou krat²í neº námi zvolená vlnová délka a propou²tí del²í vlnové
délky, se ozna£uje jako nízkofrekven£ní (Lowrie 1997). Pouºívá se pro zvýraz-
n¥ní regionálních anomálií, to znamená t¥ch sloºek anomálního pole, které mají
dlouhé vlnové délky, a tedy nízká vlnová £ísla. U vysokofrekven£ních �ltr· je tomu
práv¥ naopak. Propou²tí v²echny vlnové délky, které jsou oproti vybrané vlnové
délce krat²í. Je proto vhodný pro zvýrazn¥ní reziduálních anomálií mající v¥t²i-
nou krátké vlnové délky a vysoká vlnová £ísla. Filtry ozna£ované jako pásmová
propust £i zádrº propou²tí nebo potla£ují vybranou oblast vlnových délek, takºe
umoº¬ují p°i �ltraci zvýraznit nebo potla£it ²um a zárove¬ i regionální anomálie
(Hinze et al. 2013). Na obr. 10 je znázorn¥na �ltrace tíhové mapy vysokofrekven-
£ním a nízkofrekven£ním �ltrem.

Krom¥ uvedených �ltr· existují i dal²í �ltry, které se uplat¬ují v gravimetrii
pro separaci anomálií, nap°íklad tzv. p°izp·sobené �ltry nebo korela£ní �ltry
(Hinze et al. 2013).

Obrázek 10: Ukázka �ltrace tíhové mapy Bouguerových anomálií (a) aplikováním níz-
kofrekven£ního �ltru (b) a vysokofrekven£ního �ltru (c). Krok izolinií: (a) a (b) 10 mGal,
(c) 5 mGal. P°evzato z Lowrie (1997).

Spektrální metody, zaloºené na �ltraci ve frekven£ní oblasti, pat°í v sou£asné
dob¥ mezi b¥ºné metody, které se pouºívají za ú£elem separace anomálního pole.
Umoº¬ují vytvá°et r·zné anomální mapy prost°ednictvím r·zných �ltr· zvole-
ných a navrºených pro �ltraci. Ale ani spektrální metody nejsou dokonalým ná-
strojem pro separaci anomálií. Naráºí totiº na stejný problém jako ostatní sepa-
ra£ní metody. Spektrum v¥t²iny anomálií je ²irokopásmové, takºe spektra regio-
nálních a reziduálních anomálií se p°ekrývají, a proto není moºné tato spektra od
sebe zcela úpln¥ separovat (Telford et al. 1990). Vzhledem k uvedené skute£nosti
dochází p°i procesu �ltrace k chyb¥ v podob¥ zkreslení signálu (Beltrão et al.
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1991). To vzniká v d·sledku odstran¥ní £ásti spektrálního obsahu signálu. Není
v²ak jediným nedostatkem, se kterým se setkáváme p°i �ltraci. Krom¥ zkreslení
signálu dochází i k p°enosu ²umu a ke vzniku �ktivních anomálií � pseudoano-
málií.
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6 Metoda polynomiální separace

Metoda polynomiální separace uzavírá vý£et nejb¥ºn¥ji pouºívaných metod
pro separaci anomálií na regionální a reziduální sloºku. Princip této metody spo-
£ívá v proloºení polynomu ur£itého stupn¥ nam¥°enými tíhovými anomáliemi, kdy
tímto polynomem je de�nované regionální pole. Protoºe hodnoty proloºeného po-
lynomu odpovídají hodnotám regionálních anomálií, získáme jejich ode£tením od
nam¥°ených Bouguerových anomálií v kaºdém bod¥ m¥°ení poºadované rezidu-
ální anomálie.

Metoda polynomiální separace m·ºe být aplikována na tíhové pro�ly i mapy.
M¥°íme-li tíºi podél pro�lu je prokládaným polynomem p(x) obecn¥ hladká k°ivka
n-tého stupn¥, která m·ºe být vyjád°ena takto

p(x) = ∆gR(x) =
n∑

i=0

aix
i,

kde ∆gR(x) zna£í hodnotu regionální anomálie v ur£itém bod¥ pro�lu, jehoº po-
zice na pro�lu je dána prom¥nnou x (Lowrie 1997). V p°ípad¥ plo²ného m¥°ení
prokládáme nam¥°enými tíhovými anomáliemi hladkou plochu n-tého stupn¥. Re-
gionální pole je tak de�nované polynomem, jehoº hodnota závisí na sou°adnicích
x a y. Polynom dvou prom¥nných p(x, y) je de�nován p°edpisem

p(x, y) = ∆gR(x, y) =
n∑

i=0

n−i∑
k=0

aikx
iyk (Mare² et al. 1979),

kde ∆gR(x, y) zna£í op¥t hodnotu regionální anomálie, tentokrát v bod¥, jehoº
pozici na map¥ ur£ují prom¥nné x, y.

K tomu, abychom mohli tíhovým polem proloºit polynom ur£itého stupn¥,
pot°ebujeme znát hodnoty koe�cient· ai a aik v uvedených rovnicích de�nujících
polynom. Výpo£et t¥chto koe�cient· se provádí metodou nejmen²ích £tverc·.

6.1 Výpo£et koe�cient· metodou nejmen²ích £tverc·

Je-li p(x, y) polynom n-tého stupn¥ vyjad°ující regionální pole a ∆g(x, y)
nam¥°ená hodnota Bouguerovy anomálie v bod¥ [x, y], pak se jejich rozdíl v tomto
bod¥ ozna£uje jako reziduum e

e = ∆g(x, y)− p(x, y).

Metoda nejmen²ích £tverc· prokládá p°íslu²nými datovými body polynom tak,
aby suma £tverc· reziduí byla minimální, tedy

S =
L∑
l=1

el
2 =

L∑
l=1

[
∆g(xl, yl)−

n∑
i=0

n−i∑
k=0

aikx
iyk

]2

= minimum.

Uvedená podmínka je spln¥na, pokud parciální derivace S vzhledem ke kaºdému
z koe�cient· aik jsou rovny nule,

∂S

∂aik
= 0.
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Derivováním dostaneme soustavu 1
2
(n+1)(n+2) rovnic, ze kterých vypo£ítáváme

hodnoty neznámých koe�cient· aik (Abdelrahman et al. 1985).

Konkrétn¥ pro p°ípad, kdy prokládáme tíhovými body na pro�lu polynom
prvního stupn¥ (p°ímku), vypadá výpo£et koe�cient· následovn¥: jsou-li ∆g(xl)
hodnoty Bouguerových anomálií v bodech xl a má-li polynom prvního stupn¥
tvar p(xl) = axl + b, potom

S =
L∑
l=1

[∆g(xl)− axl − b]2.

Derivováním S podle koe�cient· a, b a poloºením parciálních derivací nule,

∂S

∂a
= 2

L∑
l=1

[∆g(xl)− axl − b](−xl) = 0

∂S

∂b
= 2

L∑
l=1

[∆g(xl)− axl − b](−1) = 0.

Po vyd¥lení dv¥ma, roznásobením závorek a p°evedení £len· bez koe�cient· na
pravou stranu rovnice dostáváme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých a, b

a
L∑
l=1

xl
2 + b

L∑
l=1

xl =
L∑
l=1

∆g(xl)xl

a
L∑
l=1

xl + bL =
L∑
l=1

∆g(xl).

Jejich vy°e²ením získáme poºadované hodnoty koe�cient· a a b.

6.2 Nedostatky metody polynomiální separace

V metodách zmín¥ných v p°edchozí kapitole (s výjimkou gra�cké metody)
vstupovaly do výpo£tu v²echny hodnoty Bouguerových anomálií, v£etn¥ hod-
not ovlivn¥ných reziduálními anomáliemi. Pokud bychom tak u£inili i p°i poly-
nomiální separaci, objevily by se v reziduálním poli �ktivní anomálie. D·vo-
dem této skute£nosti je fakt, ºe metoda nejmen²ích £tverc·, kterou pouºíváme
pro výpo£et koe�cient· prokládaného polynomu, je citlivá na odlehlé datové
body, tzn. na tíhová data odpovídající reziduálním anomáliím (Abokhodair 2011).
Jejich velké hodnoty zp·sobují, ºe proloºený polynom je �posunut� blíºe sm¥rem
k t¥mto odlehlým hodnotám. Navíc, pouºijeme-li k proloºení polynomu daty me-
todu nejmen²ích £tverc·, musí být suma reziduí vºdy rovna nule, jelikoº proloºený
polynom obvykle obsahuje konstantu (Beltrão et al. 1991). Na p°íkladu uvedeném
v p°edchozí kapitole lze ukázat, ºe tento poºadavek vyplývá z následující rovnosti:

∂S

∂b
=

L∑
l=1

[∆g(xl)− axl − b] = 0.
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Pon¥vadº ∆g(xl)− axl − b = el, potom dostáváme, ºe

L∑
l=1

el = 0.

Aby suma reziduí byla rovna nule, musí být reziduální anomálie jak kladné, tak
i záporné, a£koliv jsou anomálie nad jednoduchým t¥lesem obvykle jednoho zna-
ménka (Beltrão et al. 1991). To znamená, ºe v takovém p°ípad¥ se vedle sku-
te£ných anomálií vyvolaných anomálními hmotami vytvá°í v odvozeném tíhovém
poli i �ktivní reziduální anomálie opa£ného znaménka, které nemají z hlediska
interpretace ºádný význam.

Kombinací t¥chto dvou faktor· (ovlivn¥ní metody nejmen²ích £tverc· odleh-
lými hodnotami a poºadavek nulovosti sumy reziduí) vznikají ve výsledku ne-
ºádoucí �ktivní anomálie. Krom¥ toho, prokládáme-li polynom v²emi tíhovými
body, mají reziduální anomálie získané ode£tením regionálního pole od nam¥°e-
ných hodnot men²í amplitudy ve srovnání se skute£nými reziduálními anomáli-
emi, protoºe regionální pole obsahuje £ásti pole reziduálního. Tyto nedostatky
metody polynomiální separace lze do zna£né míry eliminovat tím, ºe do výpo£tu
regionálního pole zahrneme pouze ty hodnoty, o nichº se domníváme, ºe nejsou
ovlivn¥ny (nebo jen velmi málo) reziduálními anomáliemi (Skeels 1967). Pokud
není z Bouguerových anomálií patrné, které hodnoty to jsou, m·ºeme anomální
oblasti, jeº budou p°i výpo£tu vynechány, ur£it z map druhých derivací nebo z ji-
ných odvozených tíhových map. Dal²í moºností je vypo£ítat regionální pole ze
v²ech hodnot, vytvo°it mapu p°edb¥ºných reziduálních anomálií a na základ¥ ní
znovu spo£ítat regionální pole, tentokrát bez oblastí, které se jeví na dané map¥
jako anomální. Jelikoº rozhodnutí, které z oblastí vynechat záleºí vºdy na inter-
pretátorovi, je tímto do metody polynomiální separace vnesen prvek subjektivity.

Role interpretátora vstupuje nejen p°i ur£ení anomálních oblastí, ale i p°i vý-
b¥ru stupn¥ polynomu, coº je dal²í problém, na který naráºíme p°i separaci ano-
málií polynomiální metodou. Polynom velmi nízkého stupn¥ nemusí totiº zcela
p°esn¥ vystihovat regionální trend, coº má za následek, ºe se regionální trend
objeví v reziduálních anomáliích. Ty jsou pak zkreslené. Zvolíme-li naopak p°íli²
vysoký stupe¬ polynomu, dosáhneme opa£ného efektu. V regionálních anomálií
bude p°ítomna i £ást reziduálních anomálií. Obvykle volíme nízký stupe¬ poly-
nomu (v¥t²inou první aº t°etí), aby byl spln¥n poºadavek plynulosti regionálního
pole (Abokhodair 2011). Pokud je ale zkoumaná oblast velká (v °ádu desítek ki-
lometr·) a regionální pole má sloºit¥j²í pr·b¥h, pak ani polynom t°etího stupn¥
nemusí sta£it k dobrému proloºení. Místo zvy²ování stupn¥ polynomu, který by
z°ejm¥ v takovém p°ípad¥ nep°inesl lep²í výsledek, m·ºe být alternativním °e-
²ením, jak navrhl Skeels (1967), rozd¥lit danou oblast na men²í p°ekrývající se
£ásti, a pro kaºdou vypo£ítat regionální pole zvlá²´.

Rozhodnutí, jaký stupe¬ polynomu zvolit, £iníme v¥t²inou na základ¥ podrob-
ného vizuálního zkoumání t¥ch £ástí mapy £i pro�lu, které povaºujeme za oprav-
dové regionální pole neovlivn¥né reziduálními anomáliemi (Abokhodair 2011).
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Polynomiální metoda separace je tedy subjektivní metodou. Interpretátor v ní
rozhoduje o dvou v¥cech: jaké hodnoty pouºít pro výpo£et a jaký stupe¬ poly-
nomu pro regionální pole zvolit. I p°esto, ºe by se tyto subjektivní faktory mohly
jevit jako nedostatek, má díky nim interpretátor moºnost vyuºít svých znalostí
a zku²eností, £ímº tato metoda dává velmi dobré výsledky, které lze pouºít i pro
ú£ely kvantitativní interpretace (Skeels 1967). Proto se £asto pouºívá v p°ípad¥,
kdy je pot°eba separovat reziduální pole od regionálního co nejp°esn¥ji.

6.3 Aplikace polynomiální metody na reálná data

Metoda polynomiální separace je aplikována na dva soubory tíhových dat,
které pochází ze dvou tíhových pro�l·. Data, která zde budou pouºitá pro sepa-
raci, byla získána p°i pro�lových gravimetrických m¥°eních na r·zných lokalitách.
M¥°ení tíºe na obou pro�lech, v£etn¥ zpracování nam¥°ených hodnot do formy
relativních Bouguerových anomálií a jejich následné interpretace, bylo provedeno
uº v rámci d°ív¥j²ích výzkum·. Hodnoty Bouguerových anomálií byly z t¥chto
výzkum· p°evzaty, aby na nich mohla být názorn¥ ukázána separace nam¥°eného
anomálního pole na sloºku regionální a reziduální, a to pomocí polynomiální me-
tody.

Pro�l I: Ústí nad Labem

První pro�l je jedním ze dvanácti pro�l·, na nichº probíhala v roce 2002
v centru Ústí nad Labem na Mírovém nám¥stí a jeho okolí gravimetrická m¥°ení.
Jedná se konkrétn¥ o pro�l £. 8, na n¥mº se zji²´oval pomocí gravimetrie výskyt
p°ípovrchových dutin nebo oslabených zón. Pro�l je 182 m dlouhý a je veden
Hrn£í°skou ulicí (viz obr. 11). Metráº nula se nachází na západním konci ulice,
tj. na Mírovém nám¥stí. Body na pro�lu leºí ve vzdálenosti 2 m. (Karous et al.
2002)

Obrázek 11: Pro�l I: Hrn£í°ská ulice, Ústí nad Labem. Zdroj: Mapy Google (2014).
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Bouguerovy anomálie z tohoto pro�lu byly separovány následujícím zp·so-
bem: hodnoty Bouguerových anomálií byly vyneseny do grafu (viz obr. 12(a))
a byl jimi proloºen polynom £tvrtého stupn¥, který nejlépe vystihoval regionální
trend. Na obr. 12(b) je zobrazena polynomiální k°ivka, která vyjad°uje regionální
sloºku anomálního pole. Rovnice této k°ivky má tvar

∆gR(x) = 5,2128× 10−6x4 − 1,7438× 10−3x3 + 0,13667x2 − 1,0811x+ 865,16.

Hodnoty regionálního pole byly z uvedené rovnice vypo£teny tak, ºe za prom¥n-
nou x byly postupn¥ dosazeny jednotlivé vzdálenosti v²ech 92 bod· pro�lu. Ode-
£tením t¥chto hodnot od Bouguerových anomálií byly získány hodnoty anomálií
reziduálních. Reziduální anomálie po ode£tení regionálního trendu jsou znázor-
n¥ny na obr. 12(c).
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Obrázek 12: Separace Bouguerových anomálií polynomiální metodou na pro�lu I:
(a) Bouguerovy anomálie, (b) Bouguerovy anomálie s vyzna£eným regionálním tren-
dem, (c) reziduální anomálie po ode£tení regionálního trendu.
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Pro�l II: tunel B°ezno

Druhý z dvojice pro�l· se nachází nad ºelezni£ním tunelem B°ezno leºícím
nedaleko Chomutova. Pro�l je 100 m dlouhý a je veden kolmo na osu tunelu ve
vzdálenosti 130 m od jiºního portálu tunelu. Vzdálenost bod· m¥°ení je 5 m.
(Blecha and Ma²ín 2013)

Postup separace Bouguerových anomálií z pro�lu II byl následující: hodnoty
Bouguerových anomálií byly vyneseny do grafu (viz obr. 13(a)) a pouze hod-
notami na metráºích 0�25 m a 80�100 m byl proloºen polynom prvního stupn¥.
Ostatní hodnoty byly vynechány, protoºe byly vyhodnoceny jako odlehlé. P°ímka
znázor¬ující regionální trend je na obr. 13(b). Její rovnice má tvar

∆gR(x) = 4,187× 10−3x+ 70,33.

Stejn¥ jako v p°ípad¥ pro�lu I byly hodnoty regionálních anomálií vypo£teny
dosazením vzdáleností v²ech bod· za prom¥nnou x v dané rovnici. Jejich ode£te-
ním od hodnot Bouguerových anomálií byly získány reziduální anomálie. Ty jsou
zobrazeny na obr. 13(c).
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Obrázek 13: Separace Bouguerových anomálií polynomiální metodou na pro�lu II:
(a) Bouguerovy anomálie, (b) Bouguerovy anomálie s vyzna£eným regionálním trendem,
(c) reziduální anomálie po ode£tení regionálního trendu.

38



Porovnáme-li postup separace anomálií na pro�lu I a II, pak krom¥ zvoleného
stupn¥ polynomu se li²í v tom, jakými hodnotami byl polynom proloºen. Zatímco
na pro�lu I to bylo v²emi hodnotami, na druhém pouze n¥kterými. V p°ípad¥ pro-
�lu z Ústí nad Labem mohly být do výpo£tu regionálního pole zahrnuty v²echny
hodnoty Bouguerových anomálií, i ty ovlivn¥né reziduálními anomáliemi, protoºe
reziduální anomálie jsou na tomto pro�lu malé, a nemají proto výrazný vliv na
proloºení polynomu. To je patrné z obr. 14, na kterém je vid¥t, ºe reziduální
anomálie separované vý²e popsaným zp·sobem dosahují podobných hodnot jako
reziduální anomálie, které bychom získaly, pokud by polynom £tvrtého stupn¥
byl proloºen pouze neanomálními oblastmi (zvýrazn¥nými £erven¥). Reziduální
anomálie na pro�lu II vyvolaná nedostatkem hmot v tunelu je ve srovnání s ano-
máliemi na pro�lu I v¥t²í, takºe její vliv na proloºený polynom uº není zanedba-
telný (viz obr. 15). Proto byly hodnoty Bouguerových anomálií ovlivn¥né touto
anomálií z výpo£tu regionálního pole vynechány.
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Obrázek 14: Pro�l I: porovnání reziduálních anomálií získaných ode£tením regionál-
ního pole vyjád°eného polynomem, který byl proloºen v²emi hodnotami Bouguerových
anomálií (oranºov¥) a pouze £erven¥ zvýrazn¥nými neanomálními oblastmi � hodnotami
na metráºích 0�14, 22�50, 60�80, 88�106, 118�154 a 164�182 m (zelen¥).
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Obrázek 15: Pro�l II: porovnání regionálních polí, které byly vypo£teny ze v²ech hodnot
Bouguerových anomálií (zelen¥) a z hodnot na metráºích 0�25, 80�100 m (oranºov¥),
v£etn¥ srovnání výsledných reziduálních anomálií.

Z uvedených p°íklad· vyplývá, ºe pokud jsou reziduální anomálie dostate£n¥
malé, pak je moºné zahrnout do výpo£tu regionálního pole v²echny hodnoty Bou-
guerových anomálií, v£etn¥ t¥ch nad anomálními oblastmi. V opa£ném p°ípad¥
je nutné tyto oblasti z výpo£tu vylou£it.
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7 Záv¥r

Separace anomálií p°edstavuje v rámci gravimetrického pr·zkumu d·leºitý
krok, bez kterého by nebylo moºné nam¥°ené tíhové anomálie správn¥ interpreto-
vat a ur£it tak jejich zdroj. Anomálie je ale nutné separovat co nejp°esn¥ji, protoºe
výsledek interpretace anomálií se odvíjí práv¥ od kvality jejich separace. Vzhle-
dem k neexistenci objektivního kritéria pro separaci a relativní de�nici regionální
a reziduální anomálie je v²ak separace anomálií nejednozna£ným a obtíºným úko-
lem. Jeho °e²ením se uº od po£átku zabývalo mnoho autor·, a separace anomálií
se tak stala nám¥tem mnoha £lánk· a publikací.

V této práci byly shrnuty základní poznatky o separaci anomálií. Úvodní ka-
pitoly práce se zabývaly gravimetrickým pr·zkumem a zpracováním gravimetric-
kých dat do formy tíhových anomálií. Krom¥ principu a jednotek pouºívaných
v gravimetrii, v nich byly uvedeny opravy, které se nej£ast¥ji pouºívají k odstra-
n¥ní neºádoucích efekt· z nam¥°ených tíhových dat. Následující kapitoly se pak
v¥novaly p°ímo separaci anomálií. Ve £tvrté kapitole bylo vysv¥tleno, co je to
separace anomálií, jaký má význam pro interpretaci a jakého efektu lze separací
dosáhnout. Také byly de�novány jednotlivé sloºky anomálie � regionální, rezidu-
ální a ²um. Úvod páté kapitoly se zabýval postupem separace, i tím, pro£ separace
p°edstavuje problém. Po obecném úvodu do problematiky separace anomálií byly
v posledních dvou kapitolách popsány nejb¥ºn¥j²í metody, které se pouºívají pro
separaci, v£etn¥ ukázky separace reálných dat z terénu zpracovaných do formy
Bouguerových anomálií. U kaºdé metody bylo uvedeno, v £em metoda spo£ívá
a její postup; u n¥kterých pak i nedostatky, na které m·ºeme u dané metody
narazit.

V práci bylo popsáno celkem ²est metod. Gra�cká metoda, metoda vyst°ed¥ní
pole, metoda analytického pokra£ování nahoru a dol·, metoda první a druhé de-
rivace, spektrální metody a na záv¥r polynomiální metoda. Porovnáme-li tyto
metody, zjistíme, ºe ºádná z uvedených metod není dokonalou metodou pro se-
paraci. Problém spo£ívá v tom, ºe regionální a reziduální pole, na které má být
anomální pole separováno, se p°ekrývají, a proto je t¥ºké od sebe odd¥lit ú£inky
jednotlivých zdroj· anomálií, p°ípadn¥ zvýraznit ú£inek zájmového objektu, aniº
by nedo²lo k zahrnutí £ásti reziduálních anomálií do regionálního pole £i naopak.
Taková metoda, která by to dokázala, nebyla doposud navrºena. V²echny vý²e
zmín¥né metody pat°í k b¥ºn¥ pouºívaným metodám v praxi, aº na gra�ckou
metodu, která se jiº moc nevyuºívá. Nelze v²ak obecn¥ ur£it, která z nich je pro
separaci anomálního pole nejvhodn¥j²í, protoºe ºádná metoda nedokáºe odd¥lit
jednotlivé sloºky pole p°esn¥.

Na úplný záv¥r je nutné dodat, ºe separace anomálií je �pouze� nástrojem
k jejich odd¥lení na regionální a reziduální sloºku, p°ípadn¥ k zvýrazn¥ní, pokud
jsou reziduální anomálie zast°eny regionálními vlivy. Separací anomálií nemohou
být objeveny ºádné nové anomálie, které by uº nebyly zobrazeny v map¥ £i pro-
�lu úplných Bouguerových anomálií. Naopak, p°i procesu separace m·ºe dojít
ke zkreslení anomálií nebo se dokonce mohou vytvo°it i �ktivní anomálie, které
nejsou vyvolané hustotními nehomogenitami pod povrchem Zem¥.
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