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OCENA DOKŁADNOŚCI  
GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU  
EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA1

Marek Trojanowicz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Streszczenie. W pracy podjęto próbę oceny dokładności dwóch ogólnie dostępnych glo-
balnych modeli geopotencjału, tj. EGM96 i EGM08. Dokładność tych modeli badano  
w odniesieniu do rejonu Dolnego Śląska, przy czym analizowano wartości zakłóceń gra-
wimetrycznych oraz anomalii wysokości. Do porównań wykorzystano dane pomiarowe 
w postaci 92546 punktów grawimetrycznych oraz 29 punktów sieci POLREF. Przepro-
wadzone analizy potwierdziły znacznie większą dokładność modelu EGM08. Odchylenie 
standardowe różnic satelitarno/niwelacyjnych anomalii wysokości oraz wyznaczonych  
z analizowanych modeli globalnych wyniosły odpowiednio ± 16 cm dla modelu EGM96 
oraz ± 2,8 dla modelu EGM08.

Słowa kluczowe: globalne modele geopotencjału EGM96 i EGM08

WSTĘP

Wykorzystanie technik satelitarnych do wyznaczania wysokości punktów w obowią-
zującym w danym kraju systemie wysokości jest ściśle związane z budową dokładnych 
modeli geoidy i quasi-geoidy. Jest wiele metod modelowania tych powierzchni. Ogólnie 
wśród tych metod można wyróżnić dwie grupy [Tscherning 2001]. Grupę pierwszą stano-
wią metody oparte na rozwiązaniu Stokesa. Grupę drugą tworzą metody aproksymacyjne 
oparte na metodzie najmniejszych kwadratów (najbardziej popularną w tej grupie jest 
kolokacja metodą najmniejszych kwadratów). Ogólną charakterystykę tych metod zna-
leźć można w opracowaniach [Heiskanen i Moritz 1967], [Sansò, Rummel 1997], [Torge 
2001] oraz [Hofmann-Wellenhof i Moritz 2005]. Niezależnie od zastosowanej metody 
podstawą dokładnych lokalnych wyznaczeń geoidy i quasi-geoidy są powierzchniowe 
dane grawimetryczne.

Praktycznie wszystkie nowoczesne techniki modelowania geoidy i quasi-geoidy 
wykorzystują jako model pola grawitacyjnego Ziemi globalne modele geopotencjału. 
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formatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław, e-mail: 
marek.trojanowicz@up.wroc.pl.
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Wykorzystanie tych modeli odbywa się za pomocą techniki RCR (remove-compute-re-
store), która polega na usunięciu z anomalii grawimetrycznych składowej globalnego 
modelu geopotencjału, następnie obliczeniu na podstawie rezydualnych anomalii tzw.  
rezydualnych anomalii wysokości lub rezydualnych wysokości geoidy oraz przywróceniu 
składowej globalnego modelu geopotencjału do wyznaczonych, rezydualnych anomalii 
wysokości lub rezydualnych wysokości geoidy. Zastosowanie takiej techniki pozwala 
przede wszystkim na znaczne ograniczenie obszaru niezbędnych do obliczeń danych gra-
wimetrycznych.

Ponieważ globalne modele geopotencjału są opracowywane z coraz to większą roz-
dzielczością i dokładnością, zasadnym wydaje się pytanie, jak dokładnie opisują one rze-
czywiste pole grawitacyjne. Celem niniejszego artykułu jest więc próba oceny dokład-
ności wybranych globalnych modeli geopotencjału. Przy czym ocena ta będzie polegała 
na określeniu charakterystyk pola rezydualnego anomalii grawimetrycznych i anomalii 
wysokości. Do analiz wybrano dwa ogólnodostępne modele geopotencjału. Pierwszym 
jest model EGM96 [Lemoine i in. 1998], drugim zaś model EGM08 [Pavlis i in. 2008]. 
Model EGM96 (Earth Gravitational Model 1996) jest wynikiem współpracy trzech in-(Earth Gravitational Model 1996) jest wynikiem współpracy trzech in-
stytucji: NIMA (National Imagery and Mapping Agency), NASA GSFC (Goddard Space 
Flight Center) oraz Ohio State University. Jest to model o współczynnikach harmonicz-Jest to model o współczynnikach harmonicz-
nych sferycznych do stopnia i rzędu 360. Model EGM08 został opublikowany przez Na-
tional Geospatial-Intelligence Agency (NGA) EGM Development Team w 2008 roku. 
Jest to model o współczynnikach harmonicznych sferycznych do stopnia i rzędu 2159. 
Dostępne są także dodatkowe współczynniki do stopnia 2190 i rzędu 2159. Prezentowane 
w dalszej części pracy analizy odniesione są do obszaru Dolnego Śląska.

WYKORZYSTANA TECHNIKA OBLICZENIOWA

Do rozwiązywania globalnych problemów geodezji, potencjał grawitacyjny Ziemi V 
przedstawia się w postaci rozwinięcia w szereg harmonicznych sferycznych. Rozwinięcie 
to przedstawione jest w postaci równania [Torge 2001]:
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nazywane są „powierzchniowymi harmonicznymi sferycznymi Laplace’a” lub „funkcja-
mi kulistymi”.

W praktycznych zastosowaniach globalnych modeli geopotencjału wyznaczane są 
bezpośrednio wielkości wykorzystywane w obliczeniach, tzn. anomalie grawimetrycz-

ne (oznaczone dalej jako GMgΔ ) lub zakłócenia grawimetryczne (oznaczone dalej jako 
GMgδ ) oraz potencjał zakłócający (oznaczony dalej jako GMT ), zamieniany na wysokości 

geoidy lub anomalie wysokości. Równania umożliwiające wyznaczenie tych parametrów 
można zapisać w postaci [Torge 2001]:
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W równaniach (2) współczynniki nm nmS SΔ = , natomiast 
N

nm nm nmC C CΔ = − . Współ-

czynniki 
N
nmC  są znormalizowanymi współczynników harmonicznych sferycznych pola 

normalnego, z których różne od zera są jedynie współczynniki parzystych, strefowych 
(m = 0) harmonicznych sferycznych. Współczynniki pola normalnego dane są jako stałe 
definiujące pole normalne.

Wyznaczenie globalnego modelu geopotencjału polega w zasadzie na określeniu 
współczynników ,nm nmC S . Maksymalny stopień maxn  i rząd rozwinięcia, a więc licz-
ba wyznaczonych współczynników określają rozdzielczość modelu, która w powiązaniu  
z dokładnością wyznaczenia tych współczynników decyduje o dokładności samego mo-
delu.

Charakteryzując zastosowaną technikę obliczeniową, warto wspomnieć, że sto-
warzyszone funkcje Legendre’a generowane są za pomocą metod iteracyjnych. W ob-
liczeniach prezentowanych w niniejszej pracy funkcje te generowane były za pomocą 
tzw. „standard forward column method”, której algorytm zaczerpnięto z pracy [Holmes 
i Featherstone 2002]. Metoda ta polega na wykorzystaniu dwóch równań iteracyjnych  
w dwóch krokach. 
Krok pierwszy polega na wyznaczeniu funkcji

 
mmP :
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Do przeprowadzenia analiz wykorzystano bezpośrednio równania (2), przy czym pola 

rezydualne ( rgδ  dla zakłóceń grawimetrycznych oraz rΔζ  dla anomalii wysokości) obli-
czono na podstawie zależności:

r GMg g gδ = δ − δ                                             (5)

r GMΔζ = ζ − ζ

Przy czym
nh Hζ = −                                                 (6)

gdzie h – wysokość elipsoidalna wyznaczona z pomiarów satelitarnych, natomiast nH  – 
wysokość normalna tego samego punktu wyznaczona na drodze niwelacji geometrycznej.
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gdzie g – wartość przyspieszenia siły ciężkości pomierzona w punkcie grawimetrycz-

nym, oγ  – wartość przyspieszenia normalnego na elipsoidzie dla szerokości geodezyj-

nej
 
tego punktu, 

h
∂γ
∂  

– gradient pionowy przyspieszenia normalnego (w obliczeniach  
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przyjęto 23.086 /m s
h
∂γ

= − μ
∂

),
 

nH
 
– wysokość normalna punktu grawimetrycznego oraz 

ζ  – anomalia wysokości w tym punkcie1.2

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ I DANYCH POMIAROWYCH

Obszar testowy zajmuje cały rejon Dolnego Śląska. Północno-wschodnia część tego 
obszaru ma charakter równinny. Część południowo-zachodnia obejmuje obszar przed-
górza sudeckiego i Sudetów z najwyższym punktem o wysokości 1602 m n.p.m. Rzeźbę 
terenu tego obszaru przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Mapa wysokościowa obszaru testowego
Fig. 1.  Altimetric map of test area

Do analiz wykorzystano dane pomiarowe w postaci 92546 punktów grawimetrycz-
nych23oraz 29 punktów sieci POLREF34o znanych anomaliach wysokości. Położenie 
wszystkich punktów prezentuje rysunek 2. 

Na podstawie danych grawimetrycznych w postaci wartości przyspieszeń siły ciężko-
ści wyznaczono zakłócenia grawimetryczne według równania (7). Mapę zakłóceń grawi-
metrycznych prezentuje rysunek 3.

12 Anomalie wysokości punktów grawimetrycznych w obliczeniach testowych wyznaczono  
z modelu EGM08.

23 Dane udostępnione przez Państwowy Instytut Geologiczny.
34 Dane udostępnione przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
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Rys. 2. Położenie punktów grawimetrycznych i punktów sieci POLREF
Fig. 2.  Location of gravity points and the POLREF network points

 

15 16 17 18
50

50.5

51

51.5

Kłodzko

Wrocław

Jelenia_Góra �widnica

Nysa

Strzelin

Opole

-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300

Rys. 3. Mapa zakłóceń grawimetrycznych 
Fig. 3. Map of gravimetric disturbances [ 2/m sμ ]

Podstawowe statystyki danych z obszaru testowego prezentowane są w tabeli 1. Wiel-
kość gH  oznacza wysokość punktu grawimetrycznego.
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Tabela 1. Podstawowe statystyki danych pomiarowych
Table 1. Basic statistics of the data

Min. Max. Średnia
Mean σ

Jednostka
Unit

gδ -72.7 1273.0 330.7 ± 177.0 2/m sμ

gH 87.33 1485.48 283.09 ± 175.07 m

ζ 38.704 43.688 41.305 ± 1.316 m

WYNIKI OBLICZEŃ

Z modeli EGM96 i EGM08 wyznaczono zakłócenia grawimetryczne 96GMgδ  (model 

EGM96) oraz 08GMgδ  (model EGM08) dla wszystkich punktów grawimetrycznych. Wy-
niki tych obliczeń prezentowane są na rysunkach 4 i 5.

Rys. 4. Wartości zakłóceń grawimetrycznych 96GMgδ  

Fig. 4.  Values of gravimetric disturbances 96GMgδ  [ 2/m sμ ]
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Rys. 5. Wartości zakłóceń grawimetrycznych 08GMgδ  

Fig. 5. Values of gravimetric disturbances 08GMgδ  [ 2/m sμ ]

Na podstawie równań (5) obliczono rezydualne wartości zakłóceń grawimetrycznych. 
Przy czym przyjęto następujące oznaczenia:

96 96r GMg g gδ = δ − δ  – rezydualne pole zakłóceń grawimetrycznych dla modelu EGM96

08 08r GMg g gδ = δ − δ  – rezydualne pole zakłóceń grawimetrycznych dla modelu EGM08

Rysunki 6 i 7 przedstawiają mapy rezydualnych pól zakłóceń grawimetrycznych 

96rgδ  (rys. 6) oraz 08rgδ  (rys. 7).
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Rys. 6. Wartości rezydualnych zakłóceń grawimetrycznych 96rgδ  
Fig. 6. Values of residual gravimetric disturbances 96rgδ  [

2/m sμ ]
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Rys. 7.  Wartości rezydualnych zakłóceń grawimetrycznych 08rgδ  

Fig. 7.  Values of residual gravimetric disturbances 08rgδ  [ 2/m sμ ]

Dla punktów sieci POLREF wyznaczono anomalie wysokości 96GMζ  (z modelu 
EGM96) oraz 08GMζ  (z modelu EGM08). Na ich podstawie obliczono rezydualne warto-
ści pola anomalii wysokości dla obu modeli. Na rysunku 8 prezentowane są wartości tych 
pól. Przyjęto następujące oznaczenia:

96 96r GMζ = ζ − ζ  – rezydualne pole anomalii wysokości dla modelu EGM96

08 08r GMζ = ζ − ζ  – rezydualne pole anomalii wysokości dla modelu EGM08
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Rys. 8. Wartości rezydualnych anomalii wysokości 96rζ  oraz 08rζ  
Fig. 8. Values of residual height anomalies
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Podstawowe statystyki wyznaczonych pól rezydualnych zawiera tabela 2.

Tabela 2. Podstawowe statystyki pól rezydualnych
Table 2. Basic statistics of residua fields

Min. Max. Średnia
Mean

σ Jednostka
Unit

96rgδ -504.2 706.3 -57.2 ± 143.6 2/m sμ

08rgδ -414.9 429.0 -04.4 ± 65.9 2/m sμ

96rζ -0.411 0.359 -0.114 ± 0.160 m

08rζ -0.054 0.114 0.017 ± 0.028 m

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Omówienie wyników rozpoczniemy od analizy zakłóceń grawimetrycznych. Porów-
nując mapy zakłóceń grawimetrycznych (rys. 3) z wartościami wyznaczonymi z obu mo-
deli (rys. 4 – model EGM96 oraz rys. 5 – model EGM08), zauważymy wyraźnie lepszą 
jakość modelu EGM08. Model EGM96 z powodu swojej niskiej, w porównaniu do mo-
delu EGM08, rozdzielczości na tak małym obszarze opisuje w zasadzie zmiany uśred-
nione dla dużych powierzchni. Wyraźnie widoczny jest jedynie wzrost wartości zakłóceń 
na terenie Sudetów oraz ich obniżenie na terenie Śląska Opolskiego. Wszystkie lokalne 
zmiany wartości zakłóceń są w tym modelu niewidoczne, co potwierdza mapa pola rezy-
dualnego (rys. 6), której podobieństwo do pola zakłóceń grawimetrycznych jest wyraźne. 
Porównując najważniejsze statystyki z tabeli 2 ze statystykami zawartymi w tabeli 1, 
zauważymy także małą różnicę pomiędzy odchyleniem standardowym oraz zakresem 
wartości dla wielkości gδ  oraz 96rgδ .

Na mapie zakłóceń grawimetrycznych obliczonych z modelu EGM08 (rys. 5) wy-
raźnie zaznaczone są również lokalne zmiany ich wartości. Na przykład dobrze widocz-
ne jest obniżenie wartości zakłóceń w rejonie Kotliny Kłodzkiej i Jeleniogórskiej oraz  
w rejonach Świdnicy i Nysy. Na mapie rezydualnych zakłóceń grawimetrycznych dla 
tego modelu (rys. 7) zauważyć można, że na obszarze nizinnym pole rezydualne charak-
teryzuje się znaczną zmiennością w małym zakresie i brakiem powiązania z rozkładem 
zakłóceń grawimetrycznych (rys. 3). Na terenie Sudetów powiązanie to jest bardziej wi-
doczne, co świadczy o nieco gorszym odwzorowaniu pola grawitacyjnego Ziemi w tym 
rejonie przez ten model. Tę wizualną ocenę potwierdzają podstawowe statystyki pola 
rezydualnego tego modelu, zawarte w tabeli 2.

Analizując wartości rezydualne anomalii wysokości (rys. 8), również zauważymy 
wyraźnie większą dokładność modelu EGM08. Dla modelu EGM96, wartości resztko-
we anomalii wysokości na terenie nizinnym dochodzą do 10 cm natomiast na obszarze 
Sudetów wartości te przekraczają nawet 40 cm. Wartości pola resztkowego anomalii wy-
sokości dla modelu EGM08 na terenie nizinnym w zasadzie nie przekraczają 2,5 cm. Na 
obszarze Sudetów wartość maksymalna wynosi 11,4 cm. W tym miejscu przypomnieć 



Ocena dokładności globalnych modeli geopotencjału... 29

Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009

należy, że dokładność (wyrażona przez błąd średni) satelitarno/niwelacyjnych anomalii 
wysokości punktów sieci POLREF szacowana jest na ok. ±2,0 cm [Kryński i in. 2005], 
natomiast dokładność (wyrażona odchyleniem standardowym różnic pomierzonych i mo-
delowanych anomalii wysokości) modelu geoidy niwelacyjnej 2001 na ±1,8 cm [Kryński 
2007]. Biorąc to pod uwagę oraz wartość odchylenia standardowego pola resztkowego 
dla całego obszaru, która wynosi ±2,8 cm, model EGM08 można określić jako bardzo 
dokładny. Model ten mógłby być w zasadzie wykorzystywany do niwelacji satelitarnej 
przy pracach wymagających mniejszej dokładności (np. pomiar rzeźby terenu).

PIŚMIENNICTWO

Heiskanen W.A., Moritz H., 1967. Physical geodesy. Freeman, San Francisco.
Hofmann-Wellenhof B., Moritz H., 2005. Physical geodesy. SpringerWienNewYork 2005.
Holmes, S.A. and Featherstone W.E., 2002. A unified approach to the Clenshaw summation and 

the recursive computation of very-high degree and order normalised associated Legendre func-
tions, Journal of Geodesy 76(5), 279–299, 

Kryński J., 2007. Precyzyjne modelowanie quasi-geoidy na obszarze Polski – wyniki i ocena 
dokładności. Instytut Geodezji i Kartografii, seria monograficzna Nr 13, Warszawa.

Kryński J., Osada E., Figurski M., 2005. GPS/Levelling data in Poland in view of precise geoid 
modelling, Worshop II: Summary of the project on a cm geoid in Poland 16–17 November 
2005, Warsaw.

Lemoine F.G., Kenyon S.C., Factor J.K., Trimmer R.G., Pavlis N.K., Chinn D.S., Cox C.M.,  
Klosko S.M., Luthcke S.B., Torrence M.H., Wang Y.M., Williamson R.G., Pavlis E.C., Rapp 
R.H., Olson T.R., 1998. The Development of the Joint NASA GSFC and NIMA Geopotential 
Model EGM96. NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland, 20771 USA, July 
1998.

Pavlis N.K., Holmes S.A., Kenyon S.C., Factor J.K., 2008. An Earth Gravitational Model to Degree 
2160: EGM2008. EGU General Assembly 2008 Vienna, Austria, April 13–18.

Sansò F. Rummel (Eds.), 1997. Lecture Notes in Earth Sciences. Geodetic Boundary Value Prob-
lems in View of the One Centimeter Geoid. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Torge W., 2001. Geodesy 3rd Edition. Walter de Gruyter, Berlin, New York.
Tscherning C.C., 2001. Geoid determination after first satellite gravity missions. Paper prepared at 

the occasion of the 70 birthday of Wolfgang Torge.



30 M. Trojanowicz

Acta Sci. Pol.

ESTIMATION OF AN ACCURACY OF GLOBAL GEOPOTENTIAL MODELS 
EGM96 AND EGM08 AT LOWER SILESIA AREA

Abstract. The study is an attempt to estimate accuracy of two global geopotential models 
EGM96 and EGM08. Accuracy of the models was estimated with reference to Lower Sile-
sia area. It analyse values of gravity disturbances and height anomalies. For comparisons 
there were used 92546 gravity points and 29 points of the POLREF network. Carried analy-
ses have confirmed superior accuracy of the EGM08 model. Standard deviations of residual 
height anomalies, has an amount ±  16 cm for EGM96 and ±  2.8 EGM08 model.
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