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     APLIKÁCIE VIED O ZEMI 
 
 
 
 

Členovia EGEE komunity vied o Zemi a geofyzikálnej komunity 
pochádzajú z akademických, priemyselných a výskumných 
organizácií. Aplikácie pokrývajú viacero oblastí: chémiu atmosféry, 
meteorológiu, pevninovú fyziku, hydrológiu, geovedy, klimatológiu 
a kozmické počasie. 
 
Tieto dve úzko súvisiace komunity prevádzkujú dve virtuálne 
organizácie: Výskum vied o Zemi (Earth Science Research, 
ESR) je VO určená pre akademické inštitúcie a ich partnerov, 
EGEODE (Expanding GEOsciences on DEmand) bola 

založená súkromnou spoločnosťou CGG Veritas vo Francúzsku a 
podporuje prvú priemyselnú aplikáciu EGEE. Aplikácie vied o zemi sú 

prítomné aj v regionálnych VO, ako napr. v SEEGRID. 
 

Aplikácie vied o zemi sú rozmiestnené v rôznych VO: 
 
• Aplikácie atmosférickej chémie riešia problémy ozónu a znečistenia. Prvou gridovou aplikáciou bolo spracovanie 

a validácia ozónových profilov z družicových pozorovaní prostredníctvom LIDAR (Light Detection and Ranging). Dánsky 
Eulerov model modeluje rozsiahle premiestňovanie znečistenia ovzdušia nad Európou. 

• Meteorologické aplikácie sú zamerané na regionálnu predpoveď počasia s rôznymi modelmi a na regionálny jav  el Niño 
v južnej Amerike. 

• Aplikácie pevninovej fyziky sa zaoberajú mechanizmami zemetrasení a analýzou dát z medzinárodnej siete 
seizmometrov GEOSCOPE, zisťovaním charakteristík zemetrasenia niekoľko hodín po získaní dát,  numerickou 
simuláciou zemetrasení v zložitých 3D geologických modeloch a geomorfológiou. 

• Hydrologické aplikácie v EGEE sa týkajú problémov životného prostredia, záplav a pôsobenia vody v oblasti 
Stredozemného mora. Prvá aplikácia je založená na kaskáde modelov (meteorologického, hydrologického 
a hydraulického modelu), ktoré sú inicializované experimentálnymi dátami. Druhá aplikácia pomocou simulácie Monte 
Carlo poskytuje pravdepodobnostnú mapu  pôsobenia morskej vody v infiltračnom povodí pobrežia Stredozemnej 
panvy. 

• Klimatické  aplikácie sa týkajú sprístupnenia a distribúcie výstupov z klimatických modelov v rámci medzivládnych 
rokovaní o klimatických zmenách. 

 
VO EGEODE je prevádzkovaná francúzskou spoločnosťou CGG Veritas. Je prístupná pre akademické laboratóriá pre 
výskum v oblasti vied o zemi so zameraním na priemyselnú seizmickú platformu Geocluster. Geocluster je prvá priemyselná 
aplikácia, ktorá úspešne beží na produkčnom gride EGEE. Výskumníkom umožňuje spracovávať seizmické dáta a skúmať 
zloženie zemských vrstiev. 
 
Webstránky  
 
EGEE má záujem spolupracovať aj na ďalších aplikáciách. Navštívte, prosím 
http://technical.eu-egee.org/index.php?id=392 , 
kde nájdete informácie o možnosti spolupráce. 
Viac informácií o aplikáciách, ktoré v súčasnosti bežia na EGEE nájdete na webstránke 
http://technical.eu-egee.org/index.php?id=148 . 
 
Kontakt:  
 
Monique Petitdidier (IPSL), email: monique.petitdidier@cetp.ipsl.fr 

 


