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RTOMO - INFORMACJE OGOLNERTOMO - INFORMACJE OGOLNE

• Autor: Jonathan M. Lees

• Aktualna wersja: 1.0 – 6

• Data opublikowania: 26.01.2009

• Wymagane biblioteki dodatkowe: GEOmap, RSEIS

• Link: http://cran.r-project.org/ web/ packages/ RTOMO/ index. html
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METODA TOMOGRAFII SEJSMICZNEJMETODA TOMOGRAFII SEJSMICZNEJ
Cel:
   Rozpoznanie ośrodka geologicznego pod względem jego jednorodności

Informacja potrzebna do rozpoznania:
   Prędkość przebiegu fal sprężystych (podłużnych i poprzecznych) w
   ośrodku geologicznym

Technologia pozyskiwania informacji:
Rejestracja czasu przebiegu fali od miejsca wzbudzenia do odbiornika

Ustalenie długości drogi przebytej przez promień fali

Obliczenie prędkości przebiegu fali 

Wizualizacja wyników
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WCZYTANIE BIBLIOTEKIWCZYTANIE BIBLIOTEKI

RTOMORTOMO

  RSEISGEOmap

RPMGgeomapdata

akima

splancs

sp
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GŁÓWNE DANE WEJŚCIOWEGŁÓWNE DANE WEJŚCIOWE

Plik podstawowych danych wejściowych
   
•    Nazwa pliku
•    Szerokość geograficzna (lat)
•    Długość geograficzna (lon)
•    Punktów węzłowe (nx, ny, nz)
•    Odstęp pomiędzy punktami węzłowymi (dx,dy)
•    Wektor głębokości (D)
•    Model rozkładu prędkości (MOD)

HELMOD – zbiór danych dołączonych do biblioteki RTOMO. Rejon Góry
                   St.Helens, Waszyngton, USA
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GENEROWANIE PRZEKROI POZIOMYCHGENEROWANIE PRZEKROI POZIOMYCH

FANCY.TOMO – wizualizacja rozkładu prędkości fal sejsmicznych
                            na określonej głębokości
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dane wejściowe:

•  model rozkładu prędkości (MOD)
•  warstwa (i)
•  podkład mapowy (MAP)
•  stanowiska aparatury pomiarowej (STA)
•  lokalizacja źródeł wstrząsów
•  parametry graficzne 



  

GENEROWANIE PRZEKROI POZIOMYCHGENEROWANIE PRZEKROI POZIOMYCH

SHOWTOMO – prezentacja kilku przekroi w jednym oknie
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dane wejściowe:

•  model rozkładu prędkości (MOD)
•  warstwa „od” (i)
•  warstwa „do” (j)
•  podkład mapowy (MAP)
•  parametry graficzne 



  

GENEROWANIE PRZEKROI POZIOMYCHGENEROWANIE PRZEKROI POZIOMYCH

TOMO3D.drive – funkcja interaktywna, przegląd tomogramów, pozyskiwanie
                             informacji liczbowych
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dane wejściowe:

•  model rozkładu prędkości (MOD)
•  podkład mapowy (MAP)
 

Leyer=3 depth1.5-2



  

GENEROWANIE PRZEKROI PIONOWYCHGENEROWANIE PRZEKROI PIONOWYCH

TOMOXSEC – tworzenie przekroju pionowego wzdłuż zadanej linii
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dane wejściowe:

•  model rozkładu prędkości (MOD)
•  współrzędne początku linii (X1,Y1)

•  współrzędne końca linii (X2,Y2)
•  głębokość profilu (zmax)
•  plot



  

GENEROWANIE PRZEKROI PIONOWYCHGENEROWANIE PRZEKROI PIONOWYCH

XSEC.drive – tworzenie przekroju pionowego wzdłuż zadanej linii, możliwość
                       wyciągania informacji liczbowych
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dane wejściowe:

•  model rozkładu prędkości (MOD)
•  współrzędne początku linii (X1,Y1)

•  współrzędne końca linii (X2,Y2)
•  głębokość profilu (zmax)
•  parametry graficzne



  

INFORMACJE STATYSTYCZNEINFORMACJE STATYSTYCZNE

TOMOinfo – funkcja zwraca informacje statystyczne dotyczące wartości prędkości
                    na danych głębokościach
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dane wejściowe:

•  model rozkładu prędkości (MOD)
•  plot



  

UWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWE

• RTOMO alternatywa dla voxler, zpot pod względem dostępności

• możliwość modyfikacji programu do własnych potrzeb

• Wymagania względem użytkownika:
– „globalna” znajomość środowiska R
– duże zaangażowanie

• ubogi opis biblioteki
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DZIĘKUJĘDZIĘKUJĘ

Narzędzia informatyczne w badaniach naukowych. Seminarium  2010


