Srovnání ověřených a interpretovaných tektonických línií
Vstupní údaje
1. Soubor ověřených tektonických linií oblasti ve formátu bln:

3. parametr v úvodním řádku linie musí být název tektonické linie (počet bodů, 0 neb 1,
název tektoniky) - slouží dále k identifikaci dané tektonické linie.
2. Soubor interpretovaných tektonických linií oblasti ve formátu bln:

I do bln interpretovaných tektonik je nutné pro další identifikaci doplnit název tektoniky –
3. parametr v 1. řádku linie (počet bodů, 0 neb 1, název tektoniky).

3. Soubor s uzavřeným obvodovým polygonem zájmové oblasti ve formátu bln:

S pomocí programu VYBER_BLN se postupně vyberou tektonické linie jak ověřené,
tak i interpretované, které zasahují do zájmové oblasti. Samotné vyhodnocení se provádí
programem SROV_TEKT.
Popis programu VYBER_BLN
Po spuštění se zobrazí úvodní obrazovka:

Následuje okno se zadáním vstupních souborů:

V horním okně se vybere uzavřený obvodovým polygonem zájmové oblasti a
v dolním pak soubor tektonických linií z rozsáhlejší oblasti. Výstupní soubor vybraných
tektonických linií má název, ve kterém se ke jménu vstupního souboru doplní _vyb
(zlomy15.bln → zlomy15_vyb.bln). Zároveň se v prostředí Surfer vykreslí (soubor má stejné
jméno jako výstupní bln: zlomy15_vyb.srf) obvodový polygon červeně, všechny vstupní
tektonické linie černě a výstupní tektonické linie zeleně (včetně označení linie – 1. řádek linie
z bln) s vyznačením pořadí lomových bodů linie:

Detail:

V aktuálním adresáři vzniknou také soubory pro vykreslení post mapy názvů linií
(zlomy15_vyb.dat) a post mapy bodů linií (zlomy15_vyb_body.dat).
Program VYBER_BLN se stejným způsobem využije i pro výběr interpretovaných
tektonických linií ve stejném obvodovém polygonu.

Popis programu SROV_TEKT
Po spuštění se zobrazí úvodní obrazovka:

Následuje okno se zadáním vstupních souborů:

V horním okně se vybere soubor vybraných ověřených tektonických linií (výstup
programu VYBER_BLN) v dolním pak soubor vybraných interpretovaných tektonických linií
(výstup programu VYBER_BLN). Zadají se dva parametry:
• Vzdálenost pro srovnávací obvodový polygon [m]: - je to šířka obvodové
obálky kolem ověřené tektonické linie, která definuje blízké okolí této linie pro
srovnávání s interpretovanými tektonickými liniemi. Implicitně je nastavena
hodnota 300 m.
• Počet bodů dělení: - počet bodů dělení jak ověřené, tak i interpretované
tektonické linie. Implicitně je nastavena hodnota 5000 bodů.
Ukončení programu je indikováno oznámením:

Výstupní soubor xls se statistickými údaji ověřených tektonických linií (každá linie má
samostatný List s názvem linie) má název, ve kterém se ke jménu vstupního souboru doplní
_Vys (zlomy15_vyb.bln →zlomy15_vyb_Vys.xls).
Zároveň se v prostředí Surfer vykreslí pro každou ověřenou tektonickou linií situace
s nejbližšími interpretovanými liniemi (soubor pro každou linii má stejné jméno jako vstupní
bln, s doplněním názvu linie zlomy15_vyb_14.srf, zde je název linie 14). Červeně se vykreslí
ta interpretovaná linie, která má nejdelší úsek v obálce (ta je vyplněna žlutou barvou) ověřené
tektonické linie. Modře se vykreslí všechny interpretované tektonické linie (i s jejich názvy),
které zasáhly pomyslný obdélník opsaný obálce ověřené tektonické linie. Černě jsou
vykresleny všechny ověřené tektonické linie (u porovnávané ověřené linie je i název této
linie).
Ukázka souboru zlomy15_vyb_41.srf:

Odpovídající List souboru zlomy15_vyb_Vys.xls:

•
•
•
•
•
•

V 1. řádku jsou údaje o srovnávané ověřené tektonické linii:
Její název (41).
Počet bodů linie (10).
Délka linie v metrech (6306.42).
Průměrný kladný úhel úseků linie (směrnice od 0 do 90° - zde 42.17)– jedná se o
vážený průměr přes délku jednotlivých úseků.
Průměrný záporný úhel úseků linie (směrnice od 0 do -90° - zde nebyl žádný úsek se
zápornou směrnicí) – jedná se o vážený průměr přes délku jednotlivých úseků.
Počet bodů dělení linie (5000) – 2. vstupní parametr (viz výše).

Následují řádky pro interpretované linie, které zasáhly pomyslný obdélník opsaný
obálce ověřené tektonické linie (zde jsou 4).
Pro každou interpretovanou linii jsou uvedeny celkové údaje (v záhlaví označené
modře) a údaje o části této linie v obálce (v záhlaví označené žlutě).
Celkové údaje (v závorce jsou údaje linie s nejdelším úsekem v obálce – řádek je
označen červeně):
• Pořadí interpretované linie (2).
• Název interpretované linie (2).
• Počet bodů linie (12).
• Délka linie v metrech (7717.01).
• Průměrná vzdálenost v metrech (446.32) – obě linie (ověřená i interpretovaná) se
rozdělí na počet bodů dělení linie - 2. vstupní parametr (5000) a vypočte se průměrná
vzdálenost mezi odpovídajícími si (5000) body.
• Průměrný kladný úhel úseků linie (směrnice od 0 do 90° - zde 33.99)– jedná se o
vážený průměr přes délku jednotlivých úseků.
• Průměrný záporný úhel úseků linie (směrnice od 0 do -90° - zde -3.26) – jedná se o
vážený průměr přes délku jednotlivých úseků.

Údaje v obálce (v závorce jsou opět údaje linie s nejdelším úsekem v obálce – řádek je
označen červeně):
• % délky (68.18) - % celkové délky interpretované linie, která leží v obálce (na
grafickém výstupu je obálka žlutě podbarvena).
• Délka (m) - délka interpretované linie, která leží v obálce (5262.51).
• Průměrná vzdálenost v metrech (835.23) – podobně jako výše, jen počet bodů je počet
těch, které leží v obálce a ověřená linie se znovu rozdělí podle tohoto počtu.
• Průměrný kladný úhel úseků linie (směrnice od 0 do 90° - zde 36.84) v obálce.
• Průměrný záporný úhel úseků linie (směrnice od 0 do -90° - zde není) v obálce.

