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Visible Geology

Visible Geology -це геоінформаційний веб-інструмент, який надає студентам

можливість творчо імітувати геологічні процеси та отримати навики комп’ютерного

моделювання у віртуальному 3D-середовищі. Він може бути використаний для

передачі геологічних концепцій, таких як відносний геологічний час і стереографічні

візуалізації геологічних процесів через широкий вибір налаштувань. Програма

доставляється через веб-платформу, яка не вимагає плагінів або іншої установки

програмного забезпечення. Інтерфейс веб-програми функціональний і легкий для

розуміння.



Інтерфейс програми



Вкладка Geology. Коли програма завантажена, вона спрямовує користувача до

додавання власних геологічних шарів (Beds) на тривимірній ділянці простору, а також дозволяє

інтерактивно створювати власні геологічні події такі як нахил (Tilting), геологічні деформаці:

складки (Folds), розломи (Fault), синкліналі та антикліналі (Domes and Basins), прості

незгідності (Simple Unconformity) та розривні порушення. Крім того, можна моделювати прості

інтрузивні дайки (Dikes), як звичайні незгідності. Ці події є адаптивними, і вони накладаються

одна на одну.



Побудова шарів (Geologic Beds)



Нахил (Tilting)



Побудова складок (Folds)



Побудова синкліналей та 

антикліналей (Domes and Basins) 



Побудова простих незгідностей

(Simple Unconformity)



Побудова дайок (Dikes)



Побудова розломів (Fault) 



Розривні порушення типу (Blind 

Thrust Fault, Fault Bend Fold)



Вкладка Topography. Користувачі можуть також досліджувати взаємодію геології з

топографією, використовуючи контури висоти для створення власних топографічних моделей

типу: горизонтального залягання (Flat), долини (Volley), схилу (Hill), гірської системи (Mountain),

кліфу (Cliff), і гірського хребта (Ridge).



Вкладка Еxplore Всі моделі, створені в Visible Geology, можна переглядати у вигляді

плану як 2D-перегляд або обертати та переглядати у вигляді тривимірної моделі 3D. Як тільки

модель створена, її можна досліджувати за допомогою інтерактивних інструментів, таких як

перерізи різого орієнтування (Cross-Section) будувати, свердловини (Drill), а також наявні

інструменти для вимірювання відстані (Measure).



Побудова перерізів різого

орієнтування (Cross-Section) 



Побудова свердловини (Drill)



Інструменти вимірювання відстані та 

орієнтації (Measure).



Крім програми геологічного моделювання існує проста програма Stereonet,

вбудована в програмне забезпечення, яка взаємодіє зі створеними геологічними

моделями і дозволяє користувачам вимірювати, наприклад, орієнтацію циліндричної

складки в багатьох точках простору та миттєво бачити результати на стереограмі.



Orient - це швидка, проста у використанні, професійна програма для побудови

сферичних проекцій та аналізу геологічних даних. У 1986 році Orient представила

модифіковану конфігурацію Камба (автоматичне окунтурення на сфері), трикутні

структурні діаграми, орієнтаційні поля та автоматичний аналіз структурного домену.

Orient забезпечує новий рівень точності та швидкості роботи з багатьма новими

інструментами, включаючи аналіз інтерактивних даних, конвертацію координат

UTM, оцифрування, статистику завантаження, аналіз кластерів та інтеграцію з

такими програмами як Microsoft Excel, LibreOffice, Adobe Illustrator, InkScape,

CorelDRAW і Google Earth.



Призначення програми

Програма Orient – призначена для побудови графіків та аналізу орієнтованих

(спрямованих) даних, тобто даних, які можуть бути описані осями або напрямками у

просторі або положенням на сфері або колі. Приклади даних, які представлені

одиничними векторами (спрямовані) або осями (неспрямовані), включають

геологічні плоскі шари, площини незгідностей, напрямки дзеркал ковзання, осі

поворотів, палеомагнітні вектори, напрямки переміщення льодовиків, напрямки

потоку струму, кристалографічні осі, епіцентри землетрусу, позиції галактик, шляхи

міграції та розташування різних об'єктів на Землі. Orient призначено для

застосування до різноманітних типів даних, однак багато прикладів пов’язано із

структурною геологією, яка вимагає широкого маніпулювання та аналізу даних.



Сферичні проекції
Сферичні проекції використовуються для відображення заданих у просторі данних напрямків і

площин, шляхом проектування поверхні сфери чи півкулі на площину. Вважається, що лінії та
площини в просторі проходять через центр одиничної сфери, тому лінії представлені двома
діаметрально протилежними точками, а площини - великими колами, що породжуються їх перетином
із сферою.

Сферичні проекції включають рівномірні площини (використовуються для створення сітки
Шмідта), стереографічні (використовуються для створення сіток Вульфа або стереосіток),
орфографічні та рівновіддалені проекції. Дані можуть бути нанесені на верхній або нижній півсфері,
або одночасного відображатись на обох півсферах. Точкові розподіли аналізуються шляхом
оконтурення, а також шляхом обчислення векторних даних. Побудовані проекції можна обертати
навколо будь-якої осі в просторі, відповідно до основних осей або за допомогою живого
інтерактивного обертання. Для двовимірних даних, таких як напрямки вітру або струму, можуть бути
побудовані кругові площинні діаграми та кругові гістограми, включаючи діаграми рівномірних та
частотних полігонів.

.



Побудова сферичних проекцій вимагає введення наступних даних, що включають:

довготу та широту, азимут і висоту, відхилення і нахил, тренд і занурення, простягання і

падіння, кут падіння, та інші дані. Програма Orient здійснює кінематичний аналіз всіх даних,

які можуть бути представлені площиною та напрямками ковзання в межах цієї площини,

шляхом створення кінематичних осей P і T, дотичних лінійних діаграм та кільцевих діаграм.

Сферичні проекції представляють напрямки даних, але не їх просторові розташування.

Таким чином, Orient включає в себе орієнтаційні карти для аналізу просторових розподілів

даних в полідеформованих областях (рис. 1 і 2).Orient може розподіляти дані глобально (мал.3) і

здійснювати інтегрування з Інтернет-картами, такими як Карти Google і Google Earth.

1. 2. 3.



Інтерфейс програми
При відкритті програми Orient,

відображається електронна таблиця

вводу даних. За замовчуванням

відображаються стовпці для ID,

Station, Strike, Dip, Trend і Plung.

Панель інструментів

На панелі інструментів

відображаються наступні значки (зліва

направо):

• Open (Відкрити)

• Save as (Зберегти як)

• Spherical projection (Сферична проекція)

• Circular histogram (Кільцева гістограма)

• PGR plot (Графічна модель)

• Orientation map (орієнтаційна карта)

Інтерфейс програми функціональний і

легкий для розуміння. Більшість елементів

керування на Orient мають спливаючі або

довідкові підказки, що полегшують

подальшу роботу з програмою.



Побудова сферичної проекції
Побудова сферичної проекції включає наступні операції:

1. Вводимо дані у таблицю.

2. На панелі інструментів обираємо значок Spherical projection (Сферична проекція). 



3. Таким же чином (натискаючи відповідні значки на панелі інструментів                       ) будуємо: 

• Circular histogram (Кільцеву гістограмау)

• PGR plot (Графічну модель)

• Orientation map (орієнтаційну карта)

У налаштуваннях можна змінювати різні параметири відповідно до кожного типу проекцій.



Інтерент-ресурси
1. https://app.visiblegeology.com/

2. http://www.frederickvollmer.com/orient/


