MINEOS
Software na výpočet vlastních kmitů a syntetických záznamů sféricky symetrických
nerotujících elastických selfgravitujících těles.
Původní algoritmus založen na přímé numerické integraci základních diferenciálních
rovnic (pohybová a Poissonova rovnice + reologie): EOS - J. F. Gilbert 1966
Dnešní verze veřejná od roku 2006: Guy Master
http://geodynamics.org/cig/software/mineos
Metoda
Řešení pohybové a Poissonovy rovnice.

Posunutí dané sféroidální a torodální částí

Sféroidální kmity

Toroidální kmity

Diferenciální rovnice prvního řádu se integrují od středu Země přes jednotlivá
rozhraní, jako počáteční hodnota se bere analytické řešení ve středu homogenní
koule, snaha o splnění hraničních podmínek na povrchu.

Pohyb půdy pro nerotující anelastický problém

Amplituda posunutí je daná momentovým tenzorem (strike, dip, rake a skalární
seismický moment), pozicí zdroje a přijímače (epicentrální vzdálenost, azimut) a
vlastními funkcemi ve zdroji a na povrchu

4 základní programy: minos_bran, eigcon, green a syndat
Výpočet vlastních čísel a vlastních funkcí (minos_bran, eigcon)

Výpočet Greenových funkcí a syntetických seismogramů (green, syndat)

.eigen: modální číslo,úhlové číslo, typ kmitu, pořadí módu, perioda, fázová r., grupová rychlost,
útlum, parametry umístění vlastní funkce

.site: zkratka stanice, …., šířka, délka, výška, popis stanice
.sitechan: zkratka stanice, kanál, …., hloubka, orientace senzoru
Mineos počítá v kartézském referenčním systému: x na východ, y na sever, z nahoru
CMT konvence: x na jih, y na východ, z nahoru
.wfdisc: zkratka stanice, kanál, čas prvního vzorku, pořadí módu, poslední vzorek, počet vzorků,
vzorkování,….

Limity programu:
Dobrý pro počty na nízkých frekvencích ale ne na frekvencích kolem 1Hz. Nepočítá to
úplně dobře kmity vnitřního jádra.
Není zahrnuto štěpení, které se začíná projevovat ve spektru záznamu delšího než
1—2 dny.

MINOS_BRAN
Vstupy:
• 1-D model prostředí
(hustota, seismické rychlosti, objemový a smykový faktor kvality)
prem_noocean.txt, prem_ocean.txt, NRussia.txt, CPacific.txt
• Kontrolní parametry („S, T, R“, rozsah frekvencí, počet úhlových čísel a
overtónů, přesnost výpočtu)
Výstupy:
• ASCII soubor se vstupním modelem prostředí a parametry vlastních módů
(frekvence, faktor kvality, fázová a grupová rychlost)
• Binární soubor s vlastními normovanými (na jednotkovou kinetickou energii)
funkcemi
V manuálu nabízí nastavení
(fmin, fmax) = (0, 125.0 mHz), (nmin, nmax) = (1, 30), (lmin, lmax) = (1, 1631)

všechny toroidální(28k) a většinu sféroidálních(28k) do 8 s.
Všechny módy do 6s: 150k sféroidálních, 100k toroidálních
EIGCON
• Načte binární soubor s vlastními funkcemi,
• přenormuje je a
• zahodí je pod hloubkou 1000km, tím se redukuje velikost souborů a výpočetní
čas pro Greenovy funkce.
GREEN
(výpočet Greenových funkcí – odezva modelu na seismický zdroj)
Vstupy:
• vlastní funkce (.eigen), může být několik souborů
• souřadnice stanic (.site)
• vybrané stanice a kanály (.sitechan)
• souřadnice zdroje a jeho hloubku (neformátovaný jednořádkový soubor
cmt_event)
Výstup:
• soubor .wfdisc
SYNDAT
(konvolvuje Greenovy funkce s momentovým tenzorem)
Vstupy:
• Greenovy funkce jednotlivých stanic (.wfdisc)
• momentový tenzor (cmt_event)
Výstup:
• syntetický seismogram (.wfdisc)

Verze pro Windows – součásti
• minos_bran.exe
input model file:
prem_noocean.txt
output file:
prem_noocean_S
eigenfunction file (output):
eprem_noocean_S
enter eps and wgrav
1e-10 10
enter jcom (1=rad;2=tor;3=sph;4=ictor)
3
enter lmin,lmax,wmin,wmax,nmin,nmax
1 6000 0.0 166.0 0 0

•

eigcon.exe
spheroidals(3) or toroidals(2) or radial(1) or inner core toroidals (4)
modes
3
enter name of model file
prem_noocean.txt
enter max depth [km] :
1000
enter name of minos_bran output text file
prem_noocean_S
minos_bran output binary unformatted file name
eprem_noocean_S
enter pathdbase_name or dbase_name to store eigenfunctions:
test_S

•

green.exe
enter path to db with sta & stachan:
Syndat
enter name of file within list of nmodes db:
db_list
enter input CMT file name:
china_cmt_event
min and max frequencies to be considered (mHz) :
0 166.
enter # pts in greens fns .le. 30000 :
8000
enter Green functions output db file name:
green

•

syndat.exe
enter input CMT file name:
china_cmt_event
enter tensor type: 0 - moment, 1 - nodal plane 1, 2 - nodal plane 2
0
enter input dbname
green
enter output dbname
Syndat
enter output datatype: 0 -accn, 1 -vel, 2 -displ
0

