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XV. GYAKORLATOK AZ INTERDEX PROGRAMMAL

1. Bevezető

Ez a lecke az Interdex program használatát mutatja be 28 gyakorlaton keresztül. A feladatok elvégzését animált videók
szemléltetik. A lépések minden videó bal alsó sarkában számozva vannak. A hivatkozásokhoz tartozó szöveges
instrukciók a videók alatt olvashatók.

A gyakorlatok megkezdése előtt a telepítőprogramot le kell tölteni az Interdex szoftvert készítő ausztrál Visidata Pty
Ltd cég honlapjáról, majd telepíteni a saját számítógépre.

A program oktatási célra ingyenesen használható.

Letöltéshez kattintson ide: www.visidata.com.au

2. ADATOK IMPORTJA

Az Interdex az állandó tárolóból adattáblázatokba tudja importálni az adatokat. Az állandó tároló lehet egy file, több file
vagy egy adatbázis. Az adatforrásnak táblázat formátumban kell lennie, s tartalmaznia kell egy Keleti és egy Északi
koordinátákat tartalmazó oszlopot/mezőt.

Indítsa el az Interdex-et és kattintson a Cancel gombra a Use Previous Files ablakban, ha ez megjelenik.

Egy geokémiai file importja (1. gyakorlat)

A gyakorlat célja egy korábban az Interdexben még nem használt geokémiai adatsort tartalmazó fájl importálása, az
adatok vörös körökként történő ábrázolása térképen.

 

AMIT MEG FOG TANULNI

Adatfájl importja
 
A nulla érték
 
Nem-numerikus értékek a numerikus mezőkben

 

javascript:goToURL('www.visidata.com.au')
javascript:goToURL('www.visidata.com.au')
javascript:goToURL('www.visidata.com.au')



1) Válassza a menüből: <File -- Open -- Data File>.

2) Válassza a DEMOCHEM.DAT nevű fájlt, ami a ...Program Files/Visidata/Interdex/DEMO könyvtárban van.

Az Interdex megnyitja a fájlt, meghatározza a formátumot és rákérdez arra, hogy a fájl tartalmaz-e belső fejlécet
(internal header).

3) Kattintson az Igen gombra.

A program megjeleníti az első 100 rekordot a fájlból, és mivel van belső fejléce, megjeleníti az adatokra vonatkozó
információkat is, azaz a mező elnevezéseket, az adattípusokat és a null érték jelölését.

 4) Kattintson az OK gombra.

Az Interdex megkezdi az adatok beolvasását (importját), és tárolja ezeket a memória táblázatban. Talál viszont egy
nem-numerikus értéket  (<50) a (Arsenic) mezőben, amelyet egyébként numerikus mezőként definiáltunk. A
számítógép ezt nem tudja "Kisebb mint 50"-ként értelmezni, ezért alternatívákat ajánl. Választani kell a <50
helyettesítésének három lehetséges módja közül, hogy a számítógép az értéket valós számként fogadja el. Az első
kép opció magától értetődő, de a harmadik opció, "Treat as blank" a <50 értéket null értékkel helyettesíti. Az on-line
help-ben magyarázatot talál a null érték értelmére és alkalmazásaira.

5) Kattintson az OK gombra. Az Interdex folytatja az adatok importját.

6) Meg kell adni az X koordináta mezőjét. Válassza: Easting

7) Az Interdex ezután megkérdezi, hogy melyik mező az Y irány. Válassza: Northing

Az Interdex ezután a táblázat minden rekordját egy üres vörös körrel jelöli a két-dimenziós térben. A hálózati vonalak
megjelenítése automatikus, rajtuk az Easting és Northing értékek feltüntetésével.

Egy korábban használt geokémiai file megjelenítése (2. gyakorlat)

A gyakorlat célja, hogy egy korábban az Interdexben már használt geokémiai adatsort tartalmazó fájlt importáljunk, s
az adatokat vörös körökként térképen ábrázoljuk.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Mire használható a formátumfájl (format file).

 




1) Válassza a menüből: <File -- File Manager>.

2) Keresse meg a  DEMOCHEM.DAT (ezt használta az 1. gyakorlatban) adatfájlhoz kapcsolódó formátumfájlt. Ennek
neve DEMOCHEM.FMT. Kattintson rá, majd nyomja meg az Open gombot.

Az Interdex megjeleníti a szövegfájlt. Nézze végig, találni fog majd egy összefoglalást a DEMOCHEM.DAT file
tartalmáról, valamint az 1. gyakorlatban választott jellemzőkre vonatkozóan.

3) Válassza a menüből <File -- Exit>, amivel bezárja a File Manager-t.

4) Válassza a menüből:  <File -- Open -- Data File>.

5) Az 1. gyakorlathoz hasonlóan, keresse meg és jelölje ki a DEMOCHEM.DAT nevű fájlt, ami az /Interdex/DEMO
könyvtárban van.

Az Interdex megjeleníti a táblázat minden egyes adatát egy jellel, nyitott vörös körrel a kétdimenziós térben. Ez azért
van, mert az összes szükséges információt tárolja a formátumfájl.

3. PONTSZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Az Interdex lehetővé teszi a pont adatok ábrázolását méretezett és színezett szimbólumokként, ahol a méret és a szín
az adattábla különböző mezőinek értékeivel irányítható.

Interdex-ben lehetőség van a szimbólumok mellett adatértékek (pont adatok) megjelenítésére is.

Végezze el az 1. gyakorlatot, mielőtt ehhez a gyakorlathoz kezdene!

Indítsa el az Interdex-t. A képernyőn a Use Previous Files párbeszédablak lesz látható.

Ha épp most fejezte be az 1. gyakorlatot, kattintson duplán a Reload Previous Data File gombra.
 
Ha nem, kattintson a Cancel gombra, majd válassza a <File -- Open -- Data File> menüpontot. Keresse meg és
válassza ki a DEMOCHEM.DAT  nevű fájlt, mely az ../Interdex/DEMO könyvtárban található.



A program beolvassa (importálja) az adatokat a DEMOCHEM.DAT fájlból egy memóriatáblába és a tábla minden
rekordját szimbólumként, nyitott, rózsaszínű, kétdimenziós körként  jeleníti meg.

Pontadat megjelenítése magyarázattal (3. gyakorlat)

A gyakorlat célja az azonos méretű, rózsaszín körök megjelenítésének megváltoztatása teli háromszögek sorozatára,
melyek méretét az egyik adatmezőben szereplő értékek, színüket pedig egy másik mezőben szereplő értékek
határozzák meg.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Szimbólum színezése egy numerikus mezőben szereplő értékeket használva a szín
megadásához.
 
Szimbólum méretezése egy numerikus mezőben szereplő értékeket használva a méret
megadásához.
 
Hogyan változtatható a szimbólum formája.
 
Munka mentése, pl. pillanatfelvételt (snapshot-ot) létrehozva.

 




1) Válassza a menüben <Objects -- Symbols>, vagy kattintson a Show/Hide Symbol Creator gombra a fő
eszköztáron (tool bar).

2) A Symbol Creator-on belül kattintson a Fields lap Size mezőjében a Select Field gombra. Válassza az "Arsenic"-
et és kattintson az OK gombra.

3) Kattintson a Colour mezőben a Select Field gombra. Válassza ki a "Copper"-t és kattintson az OK gombra.

4) Kattintson a Sizes fülre (vagy a TAB billentyű megnyomásával). Kattintson a Linear opcióra.

Az arzén adatainak hisztogramja alatti rövid piros függőleges vonalsorokon, lenyomva a bal egérgombot, húzzon egy
vízszintes vonalat a bal kéz felőli végétől körülbelül középig.

Ez lehetővé teszi Interdexnek, hogy a nagyon magas értékeket figyelmen kívül hagyja, amikor kijelöli az arzén
koncentrációkon alapuló szimbólum méreteket.

Ha valamit elront, kattintson jobb egérgombbal bárhová a hisztogramon és válassza a felugró menüből a <Reset
Bins> lehetőséget.

5) Kattintson a Colours fülre (vagy nyomja meg a TAB billentyűt).

Az réz adatainak hisztogramja alatti rövid piros függőleges vonalsorokon, lenyomva a bal egérgombot, húzzon egy
vízszintes vonalat a bal kéz felőli végétől körülbelül középig.

Ez lehetővé teszi Interdexnek, hogy a nagyon magas értékeket figyelmen kívül hagyja, amikor kijelöli a réz
koncentrációkon alapuló szimbólum méreteket.

Ha valamit elront, kattintson jobb egérgombbal bárhová a hisztogramon és válassza a felugró menüből a <Reset
Bins> lehetőséget.

6) A 18 színmintát tartalmazó palettán a bal egérgomb lenyomásával húzzon egy vonalat bármilyen irányba keresztül
néhány színes mezőn. Figyelje meg, ahogy a réz hisztogramjának cellaszíne megváltozik a meghúzott vonal
keresztezte színeket tükrözve.

7) Kattintson az Apply gombra.

A beállítások hatására a szimbólumok különböző méretű, színes, üres körökké változnak a térkép kijelzőn.

8) Kattintson a Symbol fülre.

A Symbol Shape mezőben válassza a háromszöget, a Symbol Style mezőben pedig Filled, black outline
lehetőséget.

Kattintson az Apply gombra. A szimbólumok színes, fekete körvonalú, teli háromszögekre változnak a térkép kijelzőn.

  

 

Most egy pillanatképet kell menteni erről a munkáról (snapshot). A pillanatkép fájl (.001 kiterjesztéssel) az
összes utasítást tartalmazza, hogy újra megjeleníthetőek legyenek az adatok, pontosan úgy, ahogy most
látható.

 



8) Válassza a menüből a <File -- Create Snapshot>.

A File Save párbeszédablakban adja meg fájlnévnek az "EXERCISE3"-t, majd kattintson a mentés gombra.

Ne zárja be az ablakot! A következő gyakorlat innen folytatódik.

Adat értékek kiírása (4. gyakorlat)

A gyakorlat célja a mezőben szereplő értékek szövegként történő megjelenítése a szimbólumokkal szomszédosan egy
térképen. Ezt a műveletet kiíratásnak nevezik.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Szöveg elhelyezése a képernyőn.
 
Nagyítás

 





1) Válassza az <Objects -- Post Data Values> menüpontot.

2) Az Object Creator-n kattintson a Data Source gombra és válassza a "Gold"-t és kattintson az OK gombra.

3) Kattintson a Colours gombra.

4) A Colour Scheme Creator-ban Define Colours panelen kattintson bele a királykék boxok közül az egyikbe.
Kattintson az OK-ra.

5) Az Object Creator-n kattintson az Apply gombra. A térkép megjelenítés most rendezetlen.

6) A térkép megjelenítőn a bal egérgombot lenyomva tartva húzza átlósan az egeret olyan nagyítást létrehozva,
melybe hozzávetőleg az adatpontok harmada tartozik bele. Felengedve az egérgombot frissül a kijelző, ránagyítva a
nagyítódoboz határaira.

Figyelje meg, hogy a feliratok most már jól olvashatók, de átfedik a szimbólumokat.

7) Az Object Creator-ön (Postings ablak) változtassa meg a két offset értéket 12-re. Kattintson az Apply gombra.

Figyelje meg, hogy a kiírások elmozdulnak azért, hogy az átfedés minimálisra csökkenjen.

8) Kattintson a Text Style gombra.

A Text Style párbeszédablakban változtassa meg a szöget 30-ra (Angle) és a méretet 7-re (Size).

Kattintson az OK gombra és az Object Creator-ön is az OK gombra. A látvány most már esztétikus.

9) Kattintson a "Zoom to Extents" gombra a fő eszköztáron.

10) Kattintson a teljes méret gombra az adat ablakon.

11) A térkép kijelzőn lenyomva a bal egérgombot húzza el átlósan az egeret, olyan nagyítást létrehozva, melybe az
összes adatpont beletartozik.

A látvány most már alkalmassá vált a nyomtatásra.

  

 

Most egy pillanatképet kell menteni erről a munkáról (snapshot). A pillanatkép fájl (.001 kiterjesztéssel) az
összes utasítást tartalmazza, hogy újra megjeleníthetőek legyenek az adatok, pontosan úgy, ahogy most
látható.

12) Válassza a <File -- Create Snapshot> menüpontot.

A File Save párbeszédablakban gépelje be névnek az "EXERCISE4"-et, majd kattintson a Save gombra.

4. HÁTTÉRKÉP

Az Interdex lehetővé teszi bármilyen kép georeferálását és importálását bitmap (.bmp) vagy metafájl (.wmf, .emf)
formátumba, valamint a Nézetben (View) történő megjelenítését háttérképként.



Végezze el az 1. gyakorlatot, mielőtt ehhez a gyakorlathoz kezdene!

Indítsa el az Interdex-t. A Use Previous Files párbeszédablakot fogja látni.

Ha épp most fejezte be az 1. gyakorlatot, kattintson duplán a Reload Previous Data File gombra.
 
Ha nem, kattintson a Cancel gombra, majd válassza a <File -- Open -- Data File> menüpontot. Keresse meg és
válassza ki a DEMOCHEM.DAT nevű fájlt, mely az ../Interdex/DEMO könyvtárban található.

Az Interdex importálja a DEMOCHEM.DAT-ból az adatokat egy memóriatáblába és a táblázatban minden rekordot
szimbólumként jelenít meg üres lila körként, kétdimenziós alakzatként. Ha elvégezte a 3. gyakorlatot, a szimbólumok
összetettebbek lesznek.

Kép georeferálása és megjelenítése (5. gyakorlat)

A gyakorlat célja a LANDSAT.BMP kép, mint háttérkép megjelenítése az adat nyomtatási képen.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Georeferált  kép megjelenítése.

 




1) Válassza az <Objects -- Background -- View and Select> menüpontot a fájlkezelő megnyitásához (File Manager)
Kép (Image) módban.

2) Keresse meg és válassza ki a LANDSAT.BMP fájlt, kattintson az Open gombra. A kép vagy egy része fog
megjelenni a fájlkezelőben.

Írja fel azt a négy számot, melyek a kép fölött fognak megjelenni: 684300, 687100, 7131500 és 7129132.

Ezek a kép sarkainak a koordinátái. Megegyeznek a DEMOCHEM.DAT koordinátáinak adataival.

3) Kattintson az Accept gombra.

A kép áthelyeződött a Nézetbe (View) mint a DEMOCHEM.DAT adatainak háttéranyaga.

Ne zárja be az ablakot! A következő gyakorlat innen folytatódik.

Kép georeferálása (6. gyakorlat)

A gyakorlat célja az értékek szövegkénti megjelenítése egy mezőben, a térkép szimbólumai mellett. Ezt a műveletet
postingnak (frissítésnek) nevezik.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Hogyan kell képet georeferálni, ha ismertek a sarokpontok koordinátái.
 
Hogyan kell képet georeferálni, ha ismert a képen két pont koordinátája.

 




1) Válassza az <Objects -- Background -- View and Select> menüpontot a fájlkezelő megnyitásához (File Manager)
Kép (Image) módban.

2) Keresse meg és válassza ki a LANDSAT.BMP fájlt, kattintson az Open gombra.

A kép vagy egy része fog megjelenni a fájlkezelőben.

3) Változtassa meg a LANDSAT.BMP mezőben az értékeket:

Westmost értéket (Value) 681500-ra.
 
Eastmost értéket 684300-ra.
 
Northmost értéket 7133868-ra.
 
Southmost értéket 7131500-ra.

4) Kattintson a Save Coords gombra és válaszoljon Igen-t a kérdésre.

5) Kattintson az Accept gombra és válaszoljon Nem-et a kérdésre.

Ez a kép áthelyezi az előző képet mint háttéranyagot a DEMOCHEM.DAT adataiban, de kibillenti a tengelyéből
északnyugati irányban.

Használja a "Zoom Out" gombot az eszköztáron hogy lássa a teljes képet!

Mivel a kép szándékosan át lett referálva (3-5. lépés), be kell lépni ismét a fájlkezelőbe (File Manager) és újra be kell
hívni a fáljt.

6) Válassza a <Objects -- Background -- View and Select> menüpontot.

7) Keresse meg és válassza ki a LANDSAT.BMP fájlt, kattintson az Open gombra. (Kattintson a teljes méret gombra a
fájlkezelő (File Manager) jobb felső sarkában, ha szükséges.)

A következőkben azt feltételezzük, hogy nem ismerjük a kép sarkainak koordinátáit, de tudjuk két pontnak a
koordinátáját a képen belül.

8) Kattintson a Digitise Points gombra.

Mozgassa a kurzort keresztül a képen. Egy négyzetes, fonalkeresztes nagyító váltja fel a kurzort.

9) Húzza a nagyítót, amíg a szálkereszt 2 mm-re nem lesz a bal felső saroktól (az első ismert pontunk) és kattintson a
bal egérgombbal.

10) A Digitising párbeszédablakban 7131500-at adjon meg Északnak (Northing) és 684300-at Keletnek (Easting) és
kattintson az OK gombra és Igen-t a kérdésre.

11) Húzza a nagyítót, amíg a szálkereszt 2 mm-re nem lesz a jobb alsó saroktól (a második ismert pontunk) és
kattintson a bal egérgombbal.

12) A Digitising párbeszédablakban 7129132-t adj meg Északnak (Northing) és 687100-at Keletnek (Easting) és
kattintson az OK gombra.

13) A Képszerkesztés (Image Modifications) párbeszédablakban válassza a Save coordinates to image file opciót
és kattintson az OK gombra. Válaszoljon Igen-nel a kérdésre.

14) A Fájlkezelőben (File Manager) kattintson az Accept  gombra és válaszoljon Nem-el a kérdésre.

Ez a kép áthelyezi az előző képet mint háttéranyagot a DEMOCHEM.DAT adataiban és helyesen referálva jelenik meg.

Nehéz különbséget tenni ezen kép és az 5. gyakorlatban bemutatott között. Tudjuk, hogy ez kissé hibás, mivel
szándékosan referáltuk félre. A visszaállításához végezze el a következőket:

 



15) Válassza az <Objects -- Background -- View and Select> menüpontot. Ez jeleníti meg a fájlkezelőt (File
Manager) Kép (Image) módban.

16) Keresse meg és válassza ki a LANDSAT.BMP fájlt, kattintson az Open gombra.

17) Változtassa meg a koordinátákat azokra az értékekre, melyeket feljegyzésre kerültek.

21) Kattintson az Accept gombra és válaszoljon Nem-et a kérdésre. Most pontosan arra az eredményre jutottunk, mint
amit az 5. gyakorlat mutatott be.

5. KÉPEK KÉSZÍTÉSE

Az Interdex programban lehetőség van pontadatokból 256 színű kép készítésére és az adatmegjelenítő háttereként
történő megjelenítésre.

Végezze el az 1. gyakorlatot, mielőtt ehhez a gyakorlathoz kezdene!

Indítsa el az Interdex-t. A Use Previous Files párbeszédablakot fogja látni.




Ha épp most fejezte be az 1. gyakorlatot, kattintson duplán a Reload Previous Data File gombra.
 
Ha nem, kattintson a Cancel gombra, majd válassza a <File -- Open -- Data File> menüpontot. Keresse meg és
válassza ki a DEMOCHEM.DAT nevű fájlt, mely az ../Interdex/DEMO könyvtárban található.

Az Interdex importálja a DEMOCHEM.DAT-ból az adatokat egy memóriatáblába és a táblázatban minden rekordot
szimbólumként jelenít meg üres lila körként, kétdimenziós alakzatként.

Képkészítés (7. gyakorlat)

A gyakorlat célja egy látványos, 256 színű kép létrehozása az arzén értékekből és ennek háttéranyagként való
megjelenítése a pontadat kijelzőn.

A kép színei (hidegtől a melegig) az arzén értékeinek kumulatív gyakoriságához lesznek rendelve.

Mivel a kumulatív gyakoriság számítása 256 bitet használ, a kapott kép ‘hisztogram-kiegyenlített’ lesz.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Kép létrehozása.
 
A cella méretének megváltoztatása.
 
A keresési sugár megváltoztatása.
 
Hisztogram kiegyenlítés.

 

1) Válassza az <Objects -- Image/Contour/Block Model -- Create Images> menüpontot a Gridding Wizard
megnyitásához.

2) A jobb kézre eső legördülő listából válassza az arzént (Arsenic).

3) Kattintson ötször a Next gombra.




Tanulmányozza a felkínált lehetőségeket, de minden esetben csak az alapértelmezettet fogadja el.

Az ötödik "Next" gombra kattintás után a kép képfájlként kerül elmentésre és megjelenik az előnézetben.

4) Kattintson a Finish gombra és az Igen gombra a Gridding and Imaging Settings párbeszédablakban.

A kép most áthelyeződött a DEMOCHEM.DAT adatainak nézetébe és a színes szimbólumok mögött jelenik meg; a
Gridding Wizard eltűnt.

Hagyja nyitva az ablakot a következő gyakorlathoz.

Különböző képek létrehozása ugyanazon adatokból (8. gyakorlat)

A gyakorlat célja egy átlagos kinézetű, 256 színű kép létrehozása az arzén értékeiből és pontadat megjelenítő
háttereként történő megjelenítése.

A kép színei (hidegtől a melegig) az arzén értékeinek kumulatív gyakoriságához lesznek hozzárendelve.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Ugyanazon adatok különböző megjelenésű képeket eredményezhetnek.

 

1) Válassza az <Objects -- Image/Contour/Block Model -- Create Images> menüpontot.

Ez indítja a Gridding Wizard-ot, amely most a 7. gyakorlatban utoljára látott felületen áll.

2) Kattintson a Back gombra négyszer.

3) A súlyozás-tervező panelen válassza a Linear lehetőséget.

4) Kattintson a Next gombra háromszor, a Creating the Image lépés megjelenéséig.




5) Kattintson a Select Image File Name gombra.

6) Változtassa meg a kép fájl nevét "ArsenicLinear.bmp"-re, majd kattintson az OK gombra.

7) Kattintson a Next gombra.

A kép képfájlként kerül elmentésre és megjelenik az előnézetben.

 8) Kattintson a Finish gombra, a Nem lehetőségre a Gridding and Imaging Settings párbeszédablakban.

A kép most áthelyeződött a DEMOCHEM.DAT adatainak nézetébe és a színes szimbólumok mögött jelenik meg; a
Gridding Wizard eltűnt.

 

Figyelje meg a különbségeket a lineáris és a kumulatív képek között. Melyik jobb a kőzettan, a
struktúra vagy az ércesedés bemutatására?

Minden eset különbözik, így nincs univerzális szabály. Több, ugyanazon adatokat értelmező kép
megbízhatóbb eredményt ad.

6. FedőszegmenseK ADATOKBÓL

Az Interdex lehetővé teszi vonal és szelvények készítését adatokból, az adatok rendezhetőségét
(csoportosíthatóságát), hogy az egymást követő rekordok egymást követő mintaként jelenjenek meg a koordináta-
hálózat mentén.

Az adatok közt lennie kell egy mezőnek, mely a sor száma vagy annak tekinthető.

A gyakorlat megkezdésének feltétele a 3. gyakorlat elvégzése, mivel azt a gyorsmentést fogja kiindulási pontnak
használni, amely a 3. gyakorlat után készült.

A gyorsmentés a DEMOCHEM.DAT adatfájl adatait tartalmazza. Ezt az adathalmazt a keleti irány (Easting) mező
alapján csoportosítottuk, és most a keleti irány szerinti értékeket használjuk majd a sor számaként (line number).

Indítsa el az Interdex programot. A Use Previous Files párbeszédablak fog megjelenni. Kattintson a Cancel gombra,
majd válassza a <File -- Recall Snapshot> menüpontot. Keresse meg és válassza ki a EXERCISE3.001 nevű fájlt,
melynek az ../Interdex/DEMO könyvtárban kell lennie.

Az Interdex betölti  a 3. gyakorlat során létrehozott nézetet.

Vonal átfedések adatokból (9. gyakorlat)

A gyakorlat célja egy halmozott vonal fedőréteg sor létrehozása és megjelenítése, ahol a vonal minden egyes részének



a színét a réz értékei szabják meg.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Színes, sorba rakott vonalak készítése.

 

1) Válassza a <Objects -- Overlays -- Create Line Overlays> menüpontot.

A program kéri a vonal számát (Line number) vagy a mezőazonosítót (ID field).

2) Válassza az "Easting"-et és kattintson az OK gombra.

A program megjeleníti a vonalak létrehozásához a Object Creator-t (Lines feliratú ablak).

3) Kattintson a Data Source gombra, válassza a rezet (Copper) és kattintson az OK gombra.

4) Kattintson a Colours gombra, amely megnyitja a Colour Scheme Creator-t.

5) A palettán, amely 18 színmintát tartalmaz, a bal egérgombot nyomva tartva húzzon egy vonalat a sötétkék és lila
közé.

6) Kattintson az OK gombra, hogy visszatérjen az Object Creator-ba.

7) Az Object Creator-ban, kattintson az Apply gombra.

8) Válassza a <Layers> menüpontot a rétegkezelő (Layer Manager) megnyitásához.

9) Kapcsolja ki a "Symbol Demochem.dat, Arsenic" nevű első réteget (On/Off mező). Kattintson az OK gombra.

10) Kattintson az eszköztáron (Main Toolbar) balról az ötödik gombra a koordinátaháló és magyarázatok elrejtéséhez.

Szelvény átfedések adatokból (10. gyakorlat)




A gyakorlat célja halmozott szelvénysorozatok létrehozása, ahol a szelvények minden egyes részének a csúcsértéke
és színe a felszíni mágneses adatok alapján kerül színezésre.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Több sorba rakott szelvények készítése (Stacked Profiles).

 

1) Válassza a <File -- Open -- Data File> menüpontot.

A program rákérdez, hogy hol szeretnénk megjeleníteni az új adatfájlt.

2) Kattintson a New View gombra.

3) Keresse meg és válassza ki a DEMOCHEM.DAT nevű fájlt, mely az ../Interdex/DEMO könyvtárban található.

A program ellenőrzi a fájlt, meghatározza a formátumát és rákérdez, hogy elfogadjuk-e, hogy külső fejlécet tartalmaz a
fájl.

4) Kattintson az Igen gombra.

Ez a fájl nem tartalmaz "line" nevű mezőt, viszont tartalmaz egy "MAG" nevű, nyers mágneses leolvasásokból álló
mezőt, továbbá egy "MAGS" nevű, simított mágneses leolvasásokból álló mezőt.

5) Kattintson az OK gombra.

6) A program megkérdezi, hogy mit használjon X koordinátának. Válassza az "East" lehetőséget, majd a "North"-t az
Y mező számára.

Figyelje meg, hogy az előző gyakorlatban használt nézet nem változott ezzel az új adatbeolvasással.

7) Válassza az <Objects -- Overlays -- Create Profile Overlays> menüpontot.

A program kéri a vonal számát (Line number) vagy a mezőazonosítót (ID field).




8) Válassza a "line"-t és kattintson az OK gombra.

Megjeleníti a szelvények létrehozásához az Object Creator (Profiles feliratú ablak).

9) Kattintson a Data Source gombra, válassza a "MAGS"-t és kattintson az OK gombra.

10) Kattintson a Colours gombra a Colour Scheme Creator megnyitásához.

11) A 18 színmintát tartalmazó palettán bal egérgombot nyomva tartva húzzon egy vonalat a sötétkék és lila közé.

12) Kattintson az OK gombra, hogy visszatérjen az Object Creator-be.

13) Nyissa meg az Object Creator-t és a Profile Scale értékét állítsa 5-re.

14) Kattintson az Apply gombra, mely hatására elkészülnek és megjelennek a színes, több sorba rakott szelvények.

15) Válassza a <Layers> menüpontot a rétegszerkesztő (Layer Manager) megnyitásához.

17) Kapcsolja ki a harmadik, "Symbol Demomag.dat" nevű réteget.

18) Kattintson az OK gombra.

A végeredmény egy átlátható, színes, halmozott szelvények alkotta látvány.

7. VONALAK ÉS POLIGONOK RAJZOLÁSA

Az Interdex programban lehetőség van vonalak és poligonok rajzolására. A rajzolás során a csúcspontok koordinátái
az adatokkal megegyező koordináta-rendszerben kerülnek tárolásra.

A vonalstílus (vastagság, szín stb.) és a poligonok kitöltési mintája egyedileg alakítható.

 

Végezze el a 4. gyakorlatot, mielőtt ehhez kezdene, mert kiindulásnak a 4. gyakorlat gyorsmentése
fog szolgálni.



Indítsa el a programot. A Use Previous Files párbeszédablak fog megjelenni. Kattintson a Cancel gombra, majd
válassza a <File -- Recall Snapshot> menüpontot. Keresse meg és válassza ki a EXERCISE4.001 nevű fájlt, mely az
..InterdexDEMO könyvtárban található.

Az Interdex betölti  a 4. gyakorlat során létrehozott nézetet:

Polyline rajzolása (11. gyakorlat)

A gyakorlat célja az öt legnagyobb sötétkék háromszöget összekötő vastag, piros pöttyös vonal rajzolása jobb kéz
irányba a Nézetben (View).

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Váltás rajzoló módra (Drawing Mode).
 
Összetett vonalak, azaz polyline rajzolása.
 
Polyline színének módosítása.
 
Polyline stílusának módosítása.

 



1) Válassza az <Objects -- Overlays -- Draw/Edit an Overlay -- Create Polyline> menüpontot a rajzoló mód
(Drawing Mode) bekapcsolásához polyline rajzolásához.

 

Az aktuális üzemmódról a program alsó állapotsora is tájékoztat.

2) Bal egérgombbal kattintson az egyik nagyobb sötétkék háromszögbe vagy mellé.

3) Mozgassa az egérmutatót egy másik kék háromszögre és kattintson. Ismételje meg háromszor.

4) Válassza ismét az <Objects -- Overlays -- Draw/Edit an Overlay -- Create Polyline> menüpontot a polyline
rajzolás befejezéséhez.

Az Interdex kér egy nevet a vonal számára és egy koordinátát a Nézet síkjára merőlegesen.

5) A nevet bekérő párbeszédablakban fogadja el az alapértelmezett nevet (Line1) az OK gombra kattintva.

6) A koordinátát bekérő párbeszédablakban fogadja el az alapértelmezett értéket az OK gombra kattintva.

 

Figyelje meg, hogy az állapotsor a következőt mutatja: "Edit Mode -- Move".

A polyline folytonos és kék színű lett.

7) Húzza át az egérmutatót a polyline bármely részén vagy vigye közel hozzá. Ekkor megváltozik a polyline színe, ami
azt jelenti, hogy kijelölésre került.

8) Amikor a polyline aktív, kattintson a jobb egér gombbal és válassza a megjelenő menüből a <Change Style>
lehetőséget.

9) A Styles (Stílusok) párbeszédablakban kattintson az élénkpiros színre, a Line Style (Vonalstílus) panelen léptesse
felfele kétszer mindkét lehetőséget.

A gyakorló vonal most vastag piros pöttyös vonalra váltott.

10) Kattintson az OK gombra.

Ne zárja be az ablakot. A 12. gyakorlat innen folytatódik.

Kitöltött polygon rajzolása (12. gyakorlat)

A gyakorlat célja egy poligon rajzolása a nagy piros háromszögek valamelyike körül a nézet balkéz felőli oldalán és
annak kitöltése világoszöld sraffozott kitöltéssel.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Rajzeszközkészlet (Drawing Toolbar) megjelenítése.




 
Új rajzréteg létrehozása.
 
Poligon rajzolása.
 
Poligon kitöltése mintával.
 
Layer Manager használata a rajzrétegek sorrendjének megváltoztatására.

 

1) A Main Toolbar-on kattintson a Drawing Toolbar ikonra.

2) A Drawing Toolbar-on válassza a "Create New Layer"-t a legördülő listából és hívja elő az új réteget, a
"Polygons"-t.

3) A Drawing Toolbar-on kattintson a "Create Polygon" ikonra. Figyelje meg az állapotsor változását.

4) A tépképmegjelenítőn kattintson a bal egér gombbal egy körülbelül 6 pontból álló sorozatra, nagyjából kör alakban
valamelyik, a Nézet balkéz felőli oldalánál levő háromszögek körül.

Ez teljessé teszi a poligon megrajzolását. A program kér egy nevet az új objektum számára és egy koordinátát a Nézet
síkjára merőlegesen.

6) A nevet bekérő párbeszédablakba gépelje be: "EXERCISE12" és kattintson az OK gombra.

7) A koordinátát bekérő párbeszédablakban fogadja el az alapértelmezett értéket az OK gombra való kattintással.

 

Figyelje meg az állapotsor változását.

A poligonnak most sötétkék kontúrja van és nincs kitöltve.

8) Válassza az <Objects -- Object Manager> menüpontot a Layer Manager betöltéséhez. Jegyezze meg az
"EXERCISE12" objektum rétegszámát!

9) Válassza a <Layers> menüpontot.

10) Kapcsolja ki az előbb megjegyzett rétegszámot a harmadik oszlopba történő kattintással. Kattintson az OK




gombra.

A kék poligon eltűnt.

11) Ismételje meg a 9-es és 10-es lépést a poligon újra bekapcsolásához.

12) Mozgassa a kurzort a poligonba, hogy kijelölésre kerüljön. Ezt a poligon színének megváltozása jelzi.

13) Kattintson a jobb egérgombbal és válassza a menüből <Change Style> lehetőséget.

14) A Styles (Stílusok) párbeszédablakban kattintson a világoszöld színre és a mintáknak balról a legszélső oszlopára;
kattintson lentről a másodikra, azaz a Solid Fill-re.

15) Kattintson az OK gombra.

A kék nyitott poligon zöld kitöltött poligonra változott. A zöld kitöltés elrejti a háromszögeket és a feliratokat maga
mögött.

Most megváltoztatjuk a rétegek megjelenésének sorrendjét:

16) Válassza a <Layers> menüpontot.

17) Kattintson a "Polygons" szót tartalmazó sorra.

18) A felfele mutató nyilat használva a Layer Manager bal oldalán, helyezze a "Polygons" réteget a lista tetejére.

19) Kattintson az OK gombra.

 

Figyelje meg, hogy a zöld kitöltött poligon most a háromszögek és a feliratok mögött van.

  

 

Most egy pillanatképet kell menteni erről a munkáról (snapshot). A pillanatkép fájl (.001 kiterjesztéssel) az
összes utasítást tartalmazza, hogy újra megjeleníthetőek legyenek az adatok, pontosan úgy, ahogy most
látható.

20) Válassza a <File -- 1928> menüpontot.

21) A File Save párbeszédablakba gépelje be az "EXERCISE12" nevet és kattintson a Mentés gombra.

8. INTERAKTÍV valószínűségi DIAGRAM

Az Interdex-ben lehetőség van adatokból valószínűségi diagram létrehozására - amely egy módszer a rendellenes
értékek kiszűrésére -, valamint adatok részhalmazokra bontására és a részhalmazok megjelenítésére a Nézetben
(View).

 

Végezze el a 3. gyakorlatot, mielőtt ehhez kezdene, mert kiindulásnak a 3. gyakorlat gyorsmentése
fog szolgálni.

Indítsa el az Interdex programot. A Use Previous Files párbeszédablak fog megjelenni. Kattintson a Cancel gombra,
majd válassza a <File -- Recall Snapshot> menüpontot. Keresse meg és válassza ki a EXERCISE3.001 nevű fájlt,
mely az ..InterdexDEMO könyvtárban található.

Az Interdex betölti  a 3. gyakorlat során létrehozott nézetet.



valószínűség (13. gyakorlat)

A gyakorlat célja a DEMOCHEM.DAT arany-valószínűségi diagramján alapuló adataiból részhalmazt létrehozni és
megjeleníteni. Poligonokat fog rajzolni az anomáliaként azonosított értékek csoportjai köré, és háttérképet fog
használni a mintavételi helyekre történő visszatérés legjobb módszerének meghatározásához.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Valószínűségi diagram készítése analitikus adatsorok alapján.
 
Populáció átfedések vagy töréspontok azonosítása.
 
Részhalmazok kijelölése a töréspontok alapján.
 
Zoom (Nagyítás) és Edit Drawing (Rajzszerkesztés) módok közötti váltás.
 
Rajzok szerkesztése.

 




1) Válassza a <Views -- Probability Plot> menüpontot. Az Interdex kéri az értékelni kívánt elemet.

2) Válassza az aranyat és kattintson az OK gombra.

Az Interdex létrehozza és megjeleníti az arany adatsorának valószínűségi diagramját.

 

Figyelje meg a két kis lépcsőt a görbén 91% és 97% körül!

3) Kattintson bal egérgombbal és húzza a görbét pontosan a 91% alatti lépcsőtől pontosan a 97%-nál lévő lépcső felé.

Ez egy világoskék sraffozott téglalapot hoz létre, ott, ahol az eloszlásgörbén előfordul a részhalmaz.

4) Kattintson az Apply gombra.

Van két, az aranytartalmat tekintve szabálytalan, különálló mintahalmaz. Emlékezzen, hogy a réz és az arzén
befolyásolja a háromszögek méretét és színét. Most minden egyes halmaz köré egy poligont fog rajzolni. (Nézze meg
a 12. gyakorlatot további részletekért, a poligon rajzoláshoz.)

5) Ha nem látszik a Drawing Toolbar (Rajz Eszköztár), kattintson a Show/Hide Drawing Toolbar (Rajz Eszköztár
Megjelenítése/Elrejtése) ikonra.

6) Kattintson a Create Polygon gombra.

7) Miközben a Nézet még mindig kicsinyített és még mindig az arany valószínűségi diagramját mutatja, közelítően
rajzoljon poligonokat a két szabálytalan halmaz köré.

8) Kattintson a Main Toolbar (Fő Eszköztár) első ikonjára. Ez átállítja az Interdex-t Zoom módba.

9) Húzzon egy nagyító téglalapot az egyik rendellenes mintacsoport köré.

10) Kattintson újra az első ikonra az eszköztáron a Rajzszerkesztő (Edit Drawing) módba történő visszaálláshoz.

A következő néhány lépés célja finomítani a poligonokat azért, hogy minél pontosabban kifejezzék a rendellenes
minták helyzetét:

 




11) Mozgassa a kurzort az egyik polygon belsejébe, közel a téves csúcsponthoz. Bal egérgombot lenyomva húzza a
csúcspontot a megfelelő pozícióba.

12) Ha úgy tűnik, hogy nincs elég csúcspont, kattintson az Add a Vertex gombra a Drawing Toolbar-on.

A polygon belsejében és megközelítőleg ott, ahová az új csúcsot szeretné, a bal egérgombot nyomva tartva, húzza az
új csúcspontot a megfelelő pozícióba.

13) Folytassa a csúcsok mozgatását és hozzáadását, az első ikont (céltábla) használva nagyításhoz és kicsinyítéshez.

14) Edit Mode-ban mozgassa a kurzort az egyik polygon belsejébe, nyomja le a jobb egérgombot és válassza a
menüből a <Change style> lehetőséget.

15) Válassza a világossárga színt, a horizontális vonal kitöltést (fentről a 4. a bal oszlopban) és változtassa meg 5-re a
méretet. Kattintson az OK gombra.

16) Válassza az <Objects -- Background -- View and Select> menüpontot.

17) Keresse meg és válassza ki a LANDSAT.BMP képet. Kattintson az Open gombra az Accept gombot követően.

Hagyja nyitva a Nézetet (View) a következő gyakorlathoz.

valószínűségi részhalmaz használata (14. gyakorlat)

A gyakorlat célja egy valószínűségi részhalmaz adataiból történő átlagos aranytartalom meghatározása, mely az
eredeti DEMOCHEM.DAT fájlban volt.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Háttérkép eltávolítása.
 
Részhalmazok összegyűjtése poligonok használatával.
 
Összesített részhalmaz statisztikai összegzésének elvégezése.

 




1) Folytatva a 13. gyakorlat végének állapotát, válassza az <Objects -- Background -- White> menüpontot.

2) Válassza a <Data -- Subsetting -- Subset Statistics> menüpontot.

Mivel a valószínűségi részhalmazt a poligonok által határolt két különálló terület, plusz néhány véletlenszerűen eloszló
minta alkotja, ez a statisztikai összegzés nem megfelelő.

3) Kattintson az OK gombra a Probability Gold párbeszédablakon. Ez törli a valószínűségi részhalmazt.

4) Válassza a <Data -- Subsetting -- Create Subset> menüpontot.

5) Bal egérgombbal kattintson bele egy poligonba.

 

Figyelj meg, ahogy a poligonon belülieket kivéve minden háromszög eltűnt.

6) Bal egérgombbal kattintson egy másik poligonba.

 

Figyelje meg, hogy a poligonon belüli háromszögek láthatóvá váltak, azaz a részhalmazhoz adódtak.

7) Válassza a <Data -- Subsetting -- Subset Statistics> menüpontot a Resource Estimator (Készletbecslő)
megnyitásához.

A keresett érték az arany átlagértéke - ez a fenti mintaábrán 6.391. A gyakorlat elvégzése során kapott értékek
különbözhetnek a mintától a rajzolt poligonok eltérése miatt.

9. KÉSZLETSZÁMÍTÁS

Lehetőség van készlethatárra poligont rajzolni. Az Interdex a kapott átlagos nyersanyag vastagságból és fajsúlyából
számítja a készlet mennyiségét és fémtartalmát.



 

Végezze el a 12. gyakorlatot, mielőtt ehhez kezdene, mert kiindulásnak a 12. gyakorlat mentése fog
szolgálni.

Indítsa el az Interdex programot. A Use Previous Files párbeszédablak fog megjelenni. Kattintson a Cancel gombra,
majd válassza a <File -- Recall Snapshot> menüpontot. Keresse meg és válassza ki az EXERCISE12.001 nevű fájlt,
mely az ..InterdexDEMO könyvtárban található.

Az Interdex betölti  a 12. gyakorlat során létrehozott nézetet.

Készletszámítás (15. gyakorlat)

A gyakorlat célja a mennyiség (tonnes) és fémtartalom ábrázolása a képernyőn megrajzolt poligonon belül.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Részhalmaz készítése.
 
Készletszámító használta.

 



1) Válassza a <Data -- Subsetting -- Create Subset> menüpontot. Ez az Interdex-et Subset Mode-ba állítja, ahogy
azt az állapotsor mutatja a program bal alsó sarkában.

2) Bal egérgombbal kattintson a Nézet (View) bal oldalán lévő poligonon belül.

Minden méretű és színű, poligonon kívül elhelyezkedő háromszög eltűnt.

3) Válassza a <Data -- Subsetting -- Subset Statistics> menüpontot a Resource Estimator (Készletbecslő)
megnyitásához, amely megmutatja minden numerikus mező átlagos érctartalmát.

Azok, amelyek a valóságban is jelentéssel bírnak: a réz, arzén és az arany.

4) A párbeszédablakban adjon meg 2.5-öt, mint jellemző fajsúlyt és 10-et vastagságként.




A megjelenített részletes információ:

Poligon terület
 
Poligon kerülete
 
A poligonba foglalt tömeg 10 méteres mélységig
 
Átlagos arzéntartalom
 
Átlagos réztartalom
 
Átlagos aranytartalom

Ez az információ nyomtatható és/vagy fájlba menthető.

10. FÚRÁSI TERVRAJZ KÉSZÍTÉSE

Az Interdex-ben fúrási tervrajz készíthető a fúrólyuk állományból és tetszés szerint a terv fájból származó kiegészítő
információkból.

Minimális követelményként a fúrólyuk állománynak tartalmaznia kell a következő mezőket:

Lyuk név
 
Keleti Koordináta
 
Északi Koordináta
 
RL vagy Eleváció
 
Abszolút Mélység

Ha nincs kutatási fájl, akkor a fúrólyuk állománynak kell, hogy legyen azimut (irányszög) és dőlésszög mezője. Ezek a
mezők szabadon választhatóak, ha van egy kutatási fájl és az tartalmazza az irányszöget és a fúrólyuk dőlését.

Minimális követelményként a kutatási fájlnak tartalmaznia kell a következő mezőket:

Lyuk név
 
Mélység
 
Irányszög
 
Dőlés

Indítsa el a programot. A megjelenő Use Previous Files párbeszédablakot zárja be a Cancel gombra kattintva.

Fúrási tervrajz létrehozása (16. gyakorlat)

Ennek a gyakorlatnak a célja a fúrólyuk állomány és a kutatási fájl felhasználása és egy tervrajz elkészítése.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Koordináta kalkulátor használata tervrajzkészítéshez.
 
Interdex által a fúrólyukban és a kutatási adatokban talált logikai hibák kezelése.

 



1) Válassza a <Drillholes -- Calculate 3D Coordinates> menüpontot a koordináta kalkulátor megnyitásához.

2) Válassza a <File -- Drill Collars -- Collar-Text File> menüpontot.

3) Válassza a "DEMOCOLL.DAT" fájlt.

Az Interdex végig fogja vezetni az adatállomány szerkezeti folyamatán (lásd 1. feladat). A program fel fogja ismerni,
hogy az adatok egy része negatív számokat tartalmaz (dőlés értékek). Meg kell adni, hogy ezeket az értékeket valós
negatív számokként kezelje.

Az Interdex beolvassa a fúrólyuk állományokat és a koordináta kalkulátor fúrólyuktáblázat paneljében, majd meg fogja
jeleníteni a mezőnevek listáját.

A program a mezők azonosítását kéri a fúrólyuk táblázatban a megjelenített mezőnevek alapján. Ennek oka, hogy a
mezők a táblázatban bármilyen sorrendben lehetnek.

4) Kattintson a "Hole"-ra az Identify Fields boxban.

 

Figyelje meg, hogy a "Not Identified" szavak kicserélődött a "Hole" mezőnévre, és megjelent a
következő azonosítandó mező (keleti irány).

5) Az Identify Fields boxban kattintson az "Easting", "Northing", "RL", "Depth", "Azimuth" és a "Dip" mezőkre.

Hibázás esetén kattintson a két baloldali oszlop egyikére, ahol a rossz név van. Az Interdex vissza fogja vonni addig a
pontig.

A baloldali oszlopban a Collar Azimiuth és a Dip kérdőjellel jelenik meg. Ez azért van, mert az Azimuth és a Dip nem
feltétlenül szükséges mezők a fúrólyuk fájlban, kivéve, ha van egy kutatás fájl is. A program figyelmen kívül fog hagyni
bármely más mezőt a táblázatban.

6) Válassza a <File -- Drill Surveys -- Survey-Text File> menüpontot.

7) Válassza a "DEMOSURV.DAT" fájlt.

Az Interdex ismét keresztül fogja vezetni az adatállomány szerkezeti folyamatán (ahogy az az 1. feladatban is történt).
Adja meg, hogy a negatív értékeket valós negatív számokként kezelje a program.

Az Interdex beolvassa a kutatási fájlt és a Survey Table (Terv Táblázat) panelben, megjeleníti a mezőnevek listáját.

A program ismét a mezők azonosítását kéri a fúrólyuk táblázatban a megjelenített mezőnevek alapján.

8) Az Identify Fields boxban a Survey Table panelon kattintson a "Hole", "Depth", "Azimuth" és a "Dip" mezőkre.

A programnak már elég információja van, hogy kiszámolja az összes fúrólyuk 3D koordinátáját a fúrólyuk állományban.




9) Kattintson az Apply gombra. Az Interdex ellenőrzi a logikai hibákat a fúrólyuk táblázatban, azután pedig a kutatási
táblázatban.

Az ellenőrzés során nem fog a kutatási táblázatban adatokat találni a fúrólyuk táblázatban szereplő néhány fúrólyukra
vonatkozóan. Ekkor három lehetőség közül lehet választani: a Cancel megállítja az egész 3D koordináta számítást, s
vissza lehet térni az adatok szerkesztésére, míg No-t választva ugyanazt a kérdést fogja feltenni mindig, ha az
ellenőrző folyamatban hibát talál.

10) Kattintson a Yes gombra.

Befejeződik a koordinátaszámítás. Meg kell adni az eredmények tárolásához egy fájlnevet.

11) Kattintson a Save gombra. Jegyezze meg a nevet, mert ez a kiinduló pontja minden, a fúrólyukakat érintő
feladatnak!

A program elmenti a 3D koordináták fájlját, majd visszaolvassa és megjeleníti azokat a fúrási tervrajzon egy Nézetben.

Ne zárja be az ablakot. A következő gyakorlat innen folytatódik.

Fúrási tervrajz annotálása (17. gyakorlat)

A gyakorlat célja a fúrólyuk nevek megjelenítése megadott helyen és szögben, egy kiválasztott betűtípus
használatával.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Drilling toolbar (fúrási eszköztár) használata.
 
Object Creator (objektumkészítő).
 
Betűtípusok használata.

 

1) Válassza a <Drillholes -- Annotate Trace Plan> menüpontot.

Megjelenik a 14 ikonból álló fúrólyuk eszköztár. Minden funkció elérhető a menüből is az <Objects -- Drill Hole




Annotation> alatt.

2) Kattintson a bal szélső gombra az Object Creator megnyitásához, amellyel a fúrólyuk nevek létrehozhatók.

3) Kattintson az Apply gombra.

A fúrólyuk nevek fekete szövegben jelennek meg, 45 fokos szögben a körrel ábrázolt fúrólyukon.

4) Kattintson a Text Style (Szövegstílus) gombra.

5) Kattintson a Colour gombra, válassza a középkéket és kattintson az OK-ra.

Válassza a "Times New Roman" betűtípust.
 
Változtassa a betűméretet 7-re.
 
Változtassa a szöget 30 fokra.
 
Kattintson az OK gombra.

6) Az Object Creator-ön kattintson az OK gombra.

Az Object Creator eltűnik, a Nézet frissítődik a fúrólyuk nevekkel az új szögben és betűtípussal.

11. KERESZTSZELVÉNY LÉTREHOZÁSA

Az Interdex-ben lehetőség van fúrólyuk tervrajzból keresztszelvény létrehozására.

The cross section can display the results of downhole tests and tests and analyses of the drill core or chips in any one
of ten different display types.

Indítsa el a programot. A megjelenő Use Previous Files párbeszédablakot zárja be a Cancel gombra kattintva.

Keresztszelvény létrehozása (18. gyakorlat)

A gyakorlat célja, tárolt 3D koordináta fájlból fúrólyuk tervrajz újrarajzolása, majd az egér használatával a
keresztszelvény vonalának meghatározása.

 

Végezze el a 16. gyakorlatot, mielőtt ehhez kezdene!

 
 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Tetszőleges irányú keresztszelvény létrehozása.

 




1) Válassza a <Drillholes .-- Recall Trace Plan> menüpontot.

2) Válassza ki a "DHCOORD.COO".nevű 3D koordináta fájlt.

Az Interdex beolvassa a fájlt, eltárolja a tartalmát egy 3D koordináta táblázatban és megjeleníti egy Nézetben (View) a
fúrólyuk nyomtervet (drill hole trace plan).

3) Válassza a <Drillholes -- Cross Sections -- Digitise a Section> menüpontot.

 

Figyelj meg, hogy a bal alsó állapotsorban megjelent: "Section Mode".

4) Körülbelül 1990 K, 4840 É-től, bal egérgombot lenyomva, húzzon egy vonalat a képernyőn keresztül kb. 2190 K,
4840 É-ig.

Ez definiálja a keresztszelvény középvonalát. A megjelent párbeszédablakban a keresztszelvény egyéb tulajdonsági
választhatók ki.

5) Az alapértelmezett értékek megfelelők, ezért kattintson az OK gombra.

A program megvizsgálja a 3D koordináta értékek táblázatás és kiválogat minden olyan fúrólyuk részletet, amely a
keresztszelvényen belül van és létrehozza a keresztszelvényt.

Ha a fúrólyuk szája a szelvényen belül van, akkor az a lyuk egy kis körrel lesz jelölve.

Ha a fúrólyuk alja a szelvényen belül van, a fúrás irányával megegyező szögű vonal fogja jelezni.

6) Kattintson a fúrólyuk tervrajz Nézetére.

7) Ismételje meg a 3, 4 és 5 lépéseket, de a vonalat húzza ellentétes irányban átlósan a fúrólyukakon keresztül.

 

Figyelje meg, hogy néhány fúrólyuk szája vagy vége nincs körrel jelölve. Ez azt jelenti, hogy a
fúrólyuk kezdete vagy vége a szelvényen kívülre esik.

Fúrólyuk keresztszelvény annotálása (19. gyakorlat)

A gyakorlat célja egy fúrólyuk keresztszelvény létrehozása és a fúrólyukak annotálása fúrólyuk vizsgálati és kőzettani
fájlokból származó adatok felhasználásával.

 

Végezze el a 18. gyakorlatot, legalább annak 1. és 2. lépését, mielőtt ehhez a gyakorlathoz kezdene!

AMIT MEG FOG TANULNI:

How to link downhole files to a cross section.
 
The Drilling tool-bar.
 
The Object Creator.
 
How to manipulate fonts.
 
The Rock Code Editor.
 
Fill  Patterns.



 
How to create a colour scheme for numerical downhole data.

Your screen should look like this:

 

1) Válassza a <Drillholes -- Select Data Files> menüpontot a Drill Hole File Selector megnyitásához.

2) Kattintson a New Data File gombra.

3) Válassza a DEMOASS.CSV fájlt.

A program végigvezeti a fájlstrukturálási folyamaton, amit már az első gyakorlatból ismerhet, majd három kötelezően
megadandó mező kiválasztását kéri.

4) Az Identify Fields dobozban kattintson a "Hole", "From" és "To" lehetőségekre.

5) Kattintson az OK gombra.

6) Kattintson a második New Data File gombra.

7) Válassza a "DEMOGEOL.DAT" fájlt.

A program ismét végigvezeti egy fájlstrukturálási folyamaton, majd három kötelezően megadandó mező kiválasztását
kéri. Megint válassza a "Hole", "From" és "To" lehetőségeket.

8) Kattintson az OK gombra.

9) A Drill Hole File Selector-on kattintson az OK gombra.

Látszólag nem történik semmi.

10) Válassza a <Drillholes -- Cross Sections -- Digitise a Section> menüpontot.

11) Körülbelül 1990 K, 4840 É-től, a bal egérgombot lenyomva, húzzon egy vonalat a képernyőn keresztül kb. 2190 K,
4840 É-ig.

Ez definiálja a keresztszelvény középvonalát. A megjelent párbeszédablakban a keresztszelvény egyéb tulajdonsági
választhatók ki.




 

12) Az alapértelmezett értékek megfelelők, ezért kattintson az OK gombra.

A program megvizsgálja a 3D koordináta értékek táblázatás és kiválogat minden olyan fúrólyuk részletet, amely a
keresztszelvényen belül van és létrehozza a keresztszelvényt.

13) Kattintson a Drilling Toolbar-on a balszélső ikonra.

Megjelenik Object Creator fúrólyuk nevek létrehozásához.

14) Az Object Creator-ben kattintson a Text Style (szövegstílus) gombra.

15) A Text Style párbeszédablakban kattintson a Colour gombra, válassza a középkéket, majd kattintson az OK
gombra.

Betűtípusnak válasszon "Times New Roman"-t, a betűméretet módosítsa 7-re, szöget pedig 30-ra. Kattintson az OK
gombra.

16) Az Object Creator-ban válassza Bottom of Hole Caption fület.

17) Jelölje be a Show és Align with Drill Hole lehetőségeket, majd a Caption panelen jelölje be a Both opciót.

18) Kattintson az OK gombra.

Az Object Creator eltűnik, a Nézet frissül a fúrólyukak elején és végén látható magyarázatokkal.

 

19) Jobb egérgombbal kattintson a Drilling Toolbar-on.

Megjelenik az Object Creator felületi nyomvonalak létrehozásához.

20) Kattintson a Colour gombra.

21) A Line Style (Vonalstílus) párbeszédablakban kattintson a Line Colour (Vonalszín) gombra. Válasszon egy
világoszöld színt.

22) Kattintson kétszer az OK gombokra.

23) Az Object Creator-ben jelölje be a Show opciót és kattintson az OK gombra.

24) Válassza a Drilling Toolbar-on balról a tizedik ikont.




25) Kattintson a Data Source gombra.

26) Válassza a DEMOGEOL.DAT táblázatot és a LITHO mezőt. Kattintson az OK gombra.

27) Kattintson a Rock Codes gombra, amely megnyitja Rock Code Editor-t.

A program kiválogatta a LITHO mezőben előforduló minden egyedi értéket és kilistázta a szerkesztő első és harmadik
oszlopában.

28) A FILL PATTERN feliratú oszlopban kattintson minden cellára, és a megjelenő Hatch Patterns
párbeszédablakban válasszon egy színt és egy mintázatot.

29) Rock Code Editor-ban az EXPLANATION feliratú oszlopában módosítsa a kőzetkódot a kőzetre jobban jellemzőre.

A szerkesztő most valahogy így fog kinézni:

 

30) Válassza a <File -- Save "RockCode.lst"> menüpontot a kódlisták és kitöltőmintázatok mentéséhez.

31) Kattintson az OK gombra az Object Creator-be  történő visszatéréshez.

32) Az Object Creator-ben módosítsa a Width(metres) értéket 5-re.

33) Kattintson az OK gombra. A frissült Nézet így fog kinézni:

34) Válassza a Drilling ToolBar-on balról a harmadik ikont.

35) Kattintson a Data Source gombra.

36) Válassza a DEMOASS.CSV táblázatot és a GOLD mezőt. Kattintson az OK gombra.

37) Kattintson a Colours gombra a Colour Scheme Creator megjelenítéséhez.

38) A 18 színmintát tartalmazó palettán a bal egérgombot lenyomva, húzzon egy vonalat a sötétlilától a vörösig.

A hisztogram fekete háttere ilyenre fog megváltozni:

39) Kattintson az OK gombra az Object Creator OK gombja után is. A frissült Nézet így fog kinézni:

Látható, hogy a karakterek mérete túl nagy a képen ahhoz, hogy kellemesen olvasható legyen. Ez a későbbiekben




még korrigálásra kerül.

40) Válassza a Drilling ToolBar balról hetedik ikonját.

41) Kattintson a Data Source (Adatforrás) gombra.

42) Válassza a DEMOASS.CSV táblázatot és a GOLD mezőt. Kattintson az OK gombra.

43) Kattintson a Colours gombra a Colour Scheme Creator megnyitásához.

44) A 18 színmintát tartalmazó palettán bal egérgomb lenyomásával húzzon egy vonalat a sötétlilától a vörösig.

45) Kattintson az OK gombra.

46) Az Object Creator-ben módosítsa az Upper Clip értékét 5-re és a Scale értéket 1-re.

47) Kattintson az OK gombra. A frissülő nézet így fog kinézni (a Zoom Box-ot leszámítva):

48) Kattintson a Drilling ToolBar balról harmadik ikonjára.

49) Az Object Creator-ben módosítsa az Offset from Drill Hole értékét 5-re.

50) Kattintson a Text Style (Szövegstílus) gombra.

51) A Text Style párbeszédablakban módosítsa a méretet (Size) 7-re, majd kattintson az OK gombra.

52) Az Object Creator-ben kattintson az Apply gombra.

53) A keresztszelvény Nézetén a bal egérgombot lenyomva, húzzon egy Zoom box-ot a lenti képen látható területen.
A Nézetnek így kell kinéznie:

54) Kattintson a Drilling Toolbar balról tizedik ikonjára.

55) Az Object Creator-ben módosítsa a Width (Szélesség) értéket 2-re és kattintson az Apply gombra. A látvány
mostmár rendben van.

56) Kattintson a Main Toolbar (Fő eszköztár) balról negyedik ikonjára (Zoom to Extents).

57) Kattintson a Cancel-re az Object Creator-ben.

58) Válassza a <Drillholes -- Save a Section File> menüpontot.

Fáljnévnek adja meg: "SECTION1" és kattintson a Save gombra.

Ezzel mentésre kerül minden adat, az összes rajzolt objektum egyetlen fájlba, amely így később bármikor előhívható.
A fájlra szükség lesz még későbbi gyakorlatokban.

59) Válassza a <Drillholes -- Save Annotation Scheme> menüpontot.

Fáljnévnek adja meg: "SECTION1" és kattintson a Save gombra.

A SECTION1.HPF fájl tárol minden olyan utasítást és beállítást, amely a jelenlegi fúrási projektben készült
keresztszelvények annotációjának reprodukciójához, előhívásához szükséges. A fájlra szükség lesz még későbbi
gyakorlatokban.

12. METSZETEK SZÁMÍTÁSA

Az Interdex-ben található Calculator eszköz egyik felhasználási lehetősége a lyuktalpi vizsgálati adatok összesítése.

Egyike a leghasznosabb lyuktalpi vizsgálati adat összesítő módszereknek azon, a fúrólyukban elhelyezkedő
intervallumoknak a számítása, melyek valamire nézve műrevalónak tekinthetők.

A program nem ismeri a műrevaló fogalmát, ezért a felhasználónak kell meghatároznia a minimális érctartalom
kritériumát és (ha releváns) mi legyen a felülvágás.

Indítsa el a programot. A megjelenő Use Previous Files párbeszédablakot zárja be a Cancel gombra kattintva.

Metszetfájl készítése (20. gyakorlat)



A gyakorlat célja a fúrólyuktalpi intervallumok kinyerése a DEMOASS.CSV fájlból, melyeknek 1 g/t-tól nagyobb, vagy
egyenlő hosszal súlyozott arany átlaga van.

Bármely 30 g/t-nál magasabb érték 30 g/t-nak lesz véve.

 

Végezze el a 18. gyakorlatot, mielőtt ehhez kezdene!

 
 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Calculator használta.
 
Metszetfájl készítése.

 

1) Válassza a <Drillholes -- Recall Trace Plan> menüpontot.

2) Válassza a "DHCOORD.COO" nevű 3D koordináta fájlt.

A beolvasás során a program a fájl tartalmát egy 3D koordináta táblázatban tárolja el és a Nézetben (View) megjeleníti
a fúrólyuk-tervrajzot (drill hole trace plan).

3) Válassza a <Drillholes -- Annotate Trace Plan> menüpontot a két lyuktalpi adatfájl beolvasásához, melyek ehhez
a vázlatrajzhoz kapcsolódtak (lásd a 18. gyakorlatot).

4) Válassza a <Data -- Calculations> menüpontot.

A program megkérdezi, hogy melyik táblázattal kíván dolgozni.

5) Válassza a "Demoass.csv"-t és kattintson az OK gombra.

Megjelent a Calculator.

6) Kattintson az Intersections fülre.




7) Kattintson a "Gold"-ra a mezőnév listában.

8) Változtassa meg a Low Cut értékét 1-re, a High Cut értékét 30-ra.

9) Kattintson az Apply gombra.

A program elkészíti az eredményeket tartalmazó táblázatot. Az eredmények fájlba történő mentéséhez megjelenik a
Data Exporter.

10) Kattintson az OK gombra.

12) Változtassa meg a fájlnevet GOLDINTERVALS1.DAT-ra és kattintson a Save gombra.

Most már láthatók lesznek a GOLDINTERVALS1.DAT-ban eltárolt adatok.

13) Válassza a <File -- File Manager> menüpontot.

14) Keresse meg és nyissa meg az GOLDINTERVALS1.DAT fájlt.

 

Figyelje meg, hogy a fájl 110 változó szélességű rekordot tartalmaz, de mindegyiknek 1 fölötti az
aranytartalma. A DEMOASS.CSV 1687 rekordot tartalmazott egyméteres intervallumokban.

15) Válassza a <File -- Exit> menüpontot.

16) Kattintson a Finished gombra.

A létrehozott fájlra szükség lesz majd a keresztszelvény-magyarázatok készítésekor.

Keresztszelvény magyarázata metszetek (Intersections) fájl felhasználásával (21.
gyakorlat)

A gyakorlat célja egy korábban elmentett keresztszelvény magyarázatokkal történő ellátása az újonnan készített
GOLDINTERVALS1.DAT fájllal.

Végezze el a 19. és 20. gyakorlatot, mielőtt ehhez kezdene!

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Adatfájl hozzáadása mentett keresztszelvényhez.

 




1) Válassza a <Drillholes -- Recall a Section File> menüpontot.

2) Kattintson a New View gombra.

3) Válassza ki a SECTION1.001 fájlt a metszetfájl megnyitásához.

Most a 19. gyakorlat végének állapota látható.

 4) Válassza a <Drillholes -- Select Data Files> menüpontot.

5) Kattintson a New Data File gombra.

6) Nyissa meg az GOLDINTERVALS1.DAT-ot. Kattintson az OK gombra.

7) Kattintson a Drilling Toolbar-on a 6. ikonra balról.

Megjelenik a fúrólyukak bal kéz felőli oldalára kerülő oszlopdiagramok létrehozásra beállított Object Creator.

8) Kattintson a Data Source gombra.

9) Válassza ki a GOLDINTERVALS1.DAT táblázatot és a GRADE mezőt. Kattintson az OK gombra.

10) Kattintson a Colours gombra, hogy megjelenjen a Colour Scheme Creator.

11) A 18 színmintát tartalmazó palettán a bal egérgombot nyomva tartva, húzzon egy vonalat a sötétlilától a pirosig.

 

Figyelje meg, hogy a hisztogram nem jó formájú, visszatükrözi a viszonylag kevés metszetet, mely
ennél a keresztszelvénynél előfordul.

12) Kattintson az OK gombra.

13) Az Object Creator-ben változtatssa meg az Offset from Drill Hole értéket 2-re és a Scale értéket 0.5-re.
Kattintson az OK gombra.

14) Válassza a <Drillholes -- Save a Section File> menüpontot.

Gépelje be névnek a "SECTION2"-t a név mezőbe és kattintson a Save gombra.

Ezzel egy fájlba mentjük el az összes adatot és rajzot a későbbi gyakorlatok során történő előhíváshoz.

13. ÖSSZETETT SZELVÉNYEK KÉSZÍTÉSE

Az Interdex-ben lehetőség van összetett keresztszelvények készítésére fúrási terv alapján. A keresztszelvények
automatikusan annotálhatók mentett magyarázó séma fájl használatával.

Indítsa el a programot. A megjelenő Use Previous Files párbeszédablakot zárja be a Cancel gombra kattintva.

Összetett keresztszelvény készítése (22. gyakorlat)

A gyakorlat célja egy tárolt 3D koordináta fájl használata 5 párhuzamos és egyenlő távolságra lévő keresztszelvény
meghatározásához.

 

Végezze el a 19. gyakorlatot, mielőtt ehhez kezdene! A 19. gyakorlat során létrehozott
SECTION1.HPF fájlra lesz szükség a szelvények automatikus magyarázatához.

 
 



AMIT MEG FOG TANULNI

Keresztszelvények létrehozása.
 
Összetett keresztszelvények megjelenítése.

 

1) Válassza a <Drillholes -- Recall Trace Plan> menüpontot.

2) Válassza a DHCOORD.COO nevű 3D koordináta fájlt.

Interdex beolvassa a fájlt, eltárolja a tartalmát egy 3D koordináta táblázatban és megjeleníti a Nézetben (View) a
fúrólyuk tervrajzot (drill hole trace plan).

3) Válassza a <Drillholes -- Select Data Files> menüpontot.

Ha előzőleg elvégezte a 21. gyakorlatot, akkor GOLDINTERVALS1.DAT fájl lesz a Datafile(3). Kattintson a Clear
gombra a Datafile(3)-tól balra. Nincs szükségünk erre a fájlra ebben a gyakorlatban.

4) Válassza a <Drillholes -- Cross Sections -- Create Multiple Sections> menüpontot.

 

Figyelje meg, hogy az Interdex bal alsó állapotsora jelzi, hogy "Multiple Sections Mode"-ban van.

5) Hozzávetőleg 1990 K, 4840 É-tól bal egérgombot lenyomva, húzzon egy vonalat a képernyőn keresztül kb. 2190 K,
4840 É-ig.

Ez definiálja a keresztszelvény középvonalát. A megjelent párbeszédablakban a keresztszelvény egyéb tulajdonsági
választhatók ki.

6) A bal panelen változtassa meg a Start Point North(Y) értéket 4840-re.

 

Figyelje meg, hogy az End Point North(Y) értéke szintén 4840-re változik. Amennyiben nem, azt
jelenti, hogy a referencia szelvényvonalat horizontálisan 5 fokot meghaladóan húzta be, így azt
manuálisan szükséges 4840-re módosítani.




7) A jobboldali panelen változtassa meg a Spacing értékét 20-ra, a Number Towards értékét 2-re és a Number Away
értékét 2-re.

Amit kialakításra került, az 5 függőleges kelet-nyugat irányú keresztszelvény-csoport 20 méters távolságokra.

A szelvények a 4800, 4820, 4840, 4860 és 4880 északi koordinátákkal fognak szerepelni.

Mivel a rögzített keresési távolságok egyenlők a szelvények közti távolságokkal, nem lesznek hiányzó fúrólyukak a
szelvények között.

8) Kattintson az OK gombra, hogy megjelenjen az Multiple Sections Generator (összetett szelvény készítő).

9) Kattintson a Data Tables fülre.

10) Kattintson a Annotation Scheme File gombra.

11) Keresse meg és nyissa meg a SECTION1.HPF fájlt.

12) Kattintson a Section Names fülre.

 

Figyelje meg, hogy minden szelvény alapértelmezett neve a szelvény északi koordinátája.

13) Az Add Prefix gomb alatt lévő mezőbe gépelje be, hogy "XS".

14) Kattintson az Add Prefix fülre.

 

Figyelje meg, hogy a szelvénynevek most "XS" prefixummal vannak ellátva és most a Nézet mutatta
fúrási terv szegmenseinek piros kontúrjain belül vannak ezek a nevek.

Az Interdex most már elég információval rendelkezik a keresztszelvények elkészítéséhez.

15) Kattintson az OK gombra.

A program elkészíti az 5 szelvényfájlt és módosítja a nyomterv Nézetet, hogy megmutassa, hol vannak a
keresztszelvények.

16) Válassza a <Drillholes -- Recall a Section File> menüpontot.

17) Kattintson a New View gombra.

18) A fájlválasztó párbeszédablakban keresse meg az XS4800.001 fájlt és kattintson rá.

19) Tartsa lenyomva a Shift billentyűt és kattintson az XS4880.001 fájlra.

20) Kattintson az Open gombra.

A program létrehoz és fedésben megjelenít öt nézetet (View), egyet-egyet minden keresztszelvényhez.

Minden keresztszelvény magyarázattal kerül kialakításra a 19. gyakorlat során készített sémát használva.

14. KERESZTSZELVÉNYEK ÉRTELMEZÉSE

Lehetőség van vonalak és poligonok rajzolására a megjelenített keresztszelvényre.

Ezeknek a magyarázó rajzoknak a csúcspontjai el tudják "kapni" a legközelebbi fúrási mintát (meghatározott keresési
távolságon belül).

 

Végezze el a 21. gyakorlatot, mielőtt ehhez kezdene, mert a 21. gyakorlat szelvényfájlja lesz a
kiindulópont.



Indítsa el az Interdex programot. A Use Previous Files párbeszédablak fog megjelenni. Kattintson a Cancel gombra,
majd válassza a <Drillholes -- Recall a Section File> menüpontot. Keresse meg és válassza ki az SECTION2.001
nevű fájlt, mely az ..InterdexDEMO könyvtárban található.

Az Interdex betölti  a 21. gyakorlat során létrehozott nézetet.

Érces zóna lehatárolásának megrajzolása (23. gyakorlat)

A gyakorlat célja egy pontosan kijelölt poligon megrajzolása egy keresztszelvényre.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Hogyan kell minta intervallum jelöléseket rakni a fúrólyukra.
 
Snapped Drawing Mode-ra váltás a keresztszelvényeken.
 
Megfogási (snap) távolság beállítása.
 
Layer készítése kézi rajzoláshoz.
 
Panorámafelvétel készítése Drawing Mode-ban.
 
Hogyan kell keresztmetszeti készletszámítást végezni.
 
Rajzréteg mentése fájlként.
 
Rajzfájl  behívása különböző Nézetbe.

 



1) A fúrási eszköztáron (Drilling toolbar), kattintson a Right Hand Side Bar Plot ikonra (balról a hetedik).

2) Az Object Creator-ben kattintson a Show option-re a magyarázat kikapcsolásához, majd kattintson az OK
gombra.

3) A Fúrási eszköztáron kattintson a Right Hand Side Tick ikonra (jobbról a második).

4) Az Object Creator-ben kattintson a Data Source gombra.

5) Válassza a GOLDINTERVALS1.DAT nevű táblázatot és kattintson az OK gombra.

6) Az Object Creator-ben változtassa meg a Length of Tick értékét 4-re, majd kattintson az OK gombra.

A fúrólyuk jelölések magyarázata tájékoztatja az Interdex-t, hogy GOLDINTERVALS1.DAT táblázatban minta
intervallumait kellene használnia, ha a Snap Mode be van kapcsolva.

7) A Drawing Toolbar megjelenítéséhez kattintson a Show/Hide Drawing Toolbar ikonra a Main Toolbar-on (Fő
eszköztár).

8) A Drawing Toolbar-on (Rajz eszköztár) kattintson az Overlay Style ikonra.

9) A Styles (Stílusok) párbeszédablak Snap Distance paneljén kattintson a 2 méter opcióra.

Ez a művelet kapcsolja be a Snap Mode-ot és állítja a keresési távot 2 méterre, ami azt jelenti, hogy ha polivonalat
vagy poligont rajzol és a csúcspont készítésre kattint bárhol a GOLDINTERVALS1.DAT minta tartományának
kezdőpontján vagy végpontján, a csúcspont majd bekapcsolódik a fúrási nyomvonal kezdőpontjába vagy végpontjába.

Most egy poligont kell készíteni, amely a keresztszelvény fúrólyukainak legjobb tartományaiba csatlakozik be, tárolja
ezt a poligont egy új, "Polygons" nevű layeren.

 




10) A Drawing Toolbar-on kattintson a legördülő listára, válassza a listán első "Create New Layer"-t.

11) Névnek gépelje be, hogy "Polygons" és kattintson az OK gombra.

12) A Drawing Toolbar-on kattintson a Create Polygon ikonra.

13) A keresztszelvény Nézetében kattintson a kezdő csúcspont létrehozására valahol a szelvény bal oldalán.

14) Kattintson a balszélső fúrólyukon lévő nagy piros oszlop jobb felső sarkába a következő csúcspont elkészítéséhez.

Mivel ezek az oszlopok 2.5 méternyire eltolódnak a fúrólyuktól, a csúcspont ott marad, ahová kattintott.

15) Nyomja meg a "P" billentyűt.

A Nézet meg fog változni, így az utolsó kattintott pont lesz a képernyő közepe.

16) A Main Toolbar-on kattintson a "Zoom In" (balról a második) ikonra néhányszor, amíg meg nem látja a balszélső
fúrólyuk részleteit.

17) Kattintson a vékony csíkozásra az intervallum tetején, ami létrehozza a vörös oszlopot, de mintegy egyharmadára
kattintson a fúrólyuk külső nyomvonalától.

 

Figyelje meg, hogy a körvonal, ami ábrázolja a csúcspont helyzetét, nincs ott ahol kattintott, de
pontosan a jelölés metszéspontjában van a fúrási tervnél. Meg lett "fogva", az 1-től 9-ig
utasításoknak megfelelően.

 





18) A Main Toolbar-on kattintson a "Zoom Out" (balról a harmadik) ikonra néhányszor, hogy jól lássa a tartományt
(zöld) a következő fúrólyukon.

19) Kattintson közel (2 méteren belül) a tartomány tetejéhez.

20) Nyomja meg a "P" billentyűt. Ennek mozgatnia kell a View-t annyira, hogy láthassa a következő fúrólyukon a
távolságot. Ha nem, zoomoljon ki egy kissé.

21) Folytassa a szelvényen keresztül történő mozgatást a "P" billentyű használatával, és kattintson a legjobb
tartomány tetejéhez közel mindegyik fúrólyukon.

22) Amikor elérte jobbról a legszélső fúrólyukat, hozzon létre néhány tetőpontot ettől a lyuktól jobbra, hogy megjelölje a
keleti végét ennek a zónának.

23) Most mozogjon balra a szelvényen keresztül a "P" billentyűt használva, és kattintson a legjobb tartomány tetejéhez
közel mindegyik fúrólyukon.

24) Kattintson az utolsó csúcspont létrehozásához a kezdő csúcspont alatt.

25) Jobb egérgombbal kattintson, és a megjelenő menüből válassza a Close Polygon lehetőséget a rajz
befejezéséhez. Névként ajda meg: "Ore Zone".

Eltekintve a keleti és a nyugati végcsúcsoktól, a poligon pontosan az "Ore Grade" nyersanyag összeillő határa, ahogy
az a 20. gyakorlatban meg lett adva.

26) A Main Toolbar-on kattintson a Zoom to Extents (balról a negyedik) ikonra és a következőhöz hasonló kell, hogy
megjelenjen:



 

27) A Drilling Toolbar-on kattintson a Right Hand Side Tick (jobbról a második) ikonra.

28) Az Object Creator-on kattintson a Show (Megmutat) lehetőségre a magyarázat kikapcsolásához, majd kattintson
az OK gombra.

29) A Drilling Toolbar-on kattintson a Right Hand Side Bar Plot (balról a hetedik) ikonra.

30) Az Object Creator-on kattintson a Show lehetőségre az annotáció visszakapcsolásához, majd kattintson az OK
gombra.

31) Válassza a <Data -- Subsetting -- Create Subset> menüpontot.

32) Kattintson az új poligon belsejébe.

 

Figyelje meg, ahogy az összes magyarázat eltűnt, valamint, hogy nincs folytonosság a legkeletebbre
eső öt fúrólyuk és a legnyugatibb fúrólyuk "jó" metszéspontja között.

Előfordulhat, hogy vetőzóna van itt? Próbálja megrajzolni egy vastag szaggatott vonallal, amerre Ön
szerint lennie kell!




 

33) Válassza a <Data -- Subsetting -- Subset Statistics> menüpontot.

34) Válassza a DEMOASS.CSV táblázatot.




Megjelent a Resource Estimator (Készletszámító).

35) Írja be a 2.5 értéket a Specific Gravity-nek és 20-at az átlagos vastagságnak (a keresztszelvény szeletdarab, amit
korábban meghatározott, 20 méter vastag volt).

Az értékek nem lesznek pontosan ugyanazok, de a keresztszelvényen rajzolt poligon körvonalaz egy kb. 50000 tonnás
aranykészletet 6.8 g/t-ás aranytartalommal.

 




36) Válassza az <Exit> menüpontot, hogy visszatérjen a keresztszelvény Nézetébe.

Most menteni kell a poligont. Egy overlay fájl (.lay kiterjesztéssel) minden utasítást tartalmazni fog, hogy a rajz újra
megjeleníthető legyen.

37) Válassza a <Layers> menüpontot a Layer Manager megjelenítéséhez.

38) Keresse meg a "Polygons"-nak nevezett layert és kattintson a jobboldali oszlopba (Save), a mentéshez
kijelölésre.

39) Kattintson a Save to File (Mentés fájlba) gombra.

A File Save párbeszédablakban írja be a "Section2.LAY" nevet, majd a Layer Manager-ben lenyomott Cancel-t
követően, kattintson a Save gombra.

 

40) Ha elvégezte a 22. gyakorlatot, akkor válassza a <Drillholes -- Recall a Section File> menüpontot.

41) Válassza ki a New View-t, majd keresse meg és válassza ki a XS4860.001 nevű fájlt, melynek az ..InterdexDEMO
könyvtárban kell lennie.

Ez a következő észak-keresztszelvény, 20 méterre van az előzőtől, amin dolgoztunk.

42) Válassza a <Layers> menüpontot, hogy megint megjelenjen a Layer Manager.

43) Kattintson az Import gombra.

44) Keresse meg és válassza ki az imént létrehozott SECTION2.LAY nevű fájlt. Kattintson az Open gombra a Layer
Manager-ben lenyomott OK-t követően.




 

Figyelje meg a legkeletebbre eső, 5 fúrólyukból álló csoportot; a poligon egy kicsit magasabban van,
mint a szelvényen található jobb arany értékek. Vajon ez a rétegek hirtelen északi irányba történő
süllyedését jelentené?

Ismételje meg a lépéseket 1-től 26-ig ezen a keresztszelvényen!

15. TÉRKÉP ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Az Interdex lehetővé teszi az adatok egy vagy több Nézetben való elhelyezését a képernyőn úgy, mintha papírlapon,
például térképen lenne. Elhelyezhetők jelmagyarázatok, lépték, északjel, térkép határ, címsor stb. a térképen.

 

Végezze el a 3. gyakorlatot, mielőtt ehhez kezdene, mert a 3. gyakorlat végén készült pillanatfelvétel
lesz a kiindulópont.

Indítsa el az Interdex programot. A Use Previous Files párbeszédablak fog megjelenni. Kattintson a Cancel gombra,
majd válassza a <File -- Recall Snapshot> menüpontot. Keresse meg és válassza ki a EXERCISE3.001 nevű fájlt,
mely az ..InterdexDEMO könyvtárban található.

Az Interdex betölti  a 3. gyakorlat során létrehozott nézetet.



Alaptérkép (24. gyakorlat)

A gyakorlat célja egy alaptérkép létrehozása és nyomtatása a DEMOCHEM.DAT adatainak egy alaprajzából, 1:25000-
es méretarányban.

A térkép továbbá tartalmazni fog egy címsort, léptéket és egy északjelet.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Adat elhelyezése térképen.
 
Térképi lépték beállítása.
 
Jelmagyarázatok kiválasztása és elhelyezése.
 
A címsorban szereplő szöveg létrehozása és módosítása.

 




1) Válassza a <Design Map> menüpontot a Map Editor (Térképszerkesztő) megnyitásához.

A fehér terület a képernyői megjelenítése és tájolása a számítógép aktuális vagy alapértelmezett nyomtatójánál
beállított papírméretnek.

Látható továbbá egy méretezhető segédrács a jelmagyarázatok és címsorok elhelyezéséhez, változtatható margók a
segédrácsokon kívül. A segédrácsok keretein belül van a Nézet színes háromszögeinek és kiírásainak egy másolata a
bal felső sarok irányába elhelyezve.

A Nézetnek ezt a másolatát Adatterületnek (Data Area) nevezzük.

2) Tartsa lenyomva a bal egérgombot a Nézeten belül és húzza a lap középpontjába.

3) Válassza az <Edit -- Map Configuration> menüpontot a Map Configuration (Térkép beállítás) párbeszédablak
megjelenítéséhez.

4) Kattintson a Legends fülre.

5) A rendelkezésre álló jelmagyarázat listából válassza ki a térkép keretet (Map Frame), hosszléptéket (Scale Bar) és
északnyilat (North Arrow). Kattintson az OK gombra.

A térképszerkesztő (Map Editor) frissítés után mutatja a térképkeretet a címsorral és a méretarány tetején levő
északnyíllal, mely a nyomtatható terület tetején helyezkedik el.

6) A bal egérgombot lenyomva a léptéken, az a megfelelő helyre húzható a térképen.

7) A bal egérgombot lenyomva az északnyílon, az a megfelelő helyre húzható a térképen.

8) Válassza az <Edit -- Map Configuration> menüpontot.

9) A Scaling panelben az General fülön (Általános) válassza az 1:25000-t a legördülő listából.

10) Kattintson az OK gombra.

11) A Map Editor-ban állítsa be a Nézet megfelelő pozícióját.

12) Válassza az <Edit -- Map Title -- New Title Line> menüpontot.

13) A Titles párbeszédablakba gépelje be, hogy "A Basic Map" és kattintson az OK gombra, válaszoljon "No"-t a
kérdésre.

A "A Basic Map" szavak vízszintesen, középre igazítva jelennek meg a címsor első térkép-specifikus vonalában.

14) Mozgassa az egérmutatót a "A Basic Map" szavakon túlra, jobb egérgomb kattintás után válassza ki a megjelenő
menüből az <Edit titles>-t.

15) Változtassa meg a színt világos pirosra és a font méretét 18-ra, majd kattintson OK gombra.

A végeredmény így fog kinézni:



16) Válassza a <Print> menüpontot.

Ne változtasson nyomtatót, papírméretet vagy tájolást. Amint a térkép nyomtatása kész, léptékvonalzó használatával
ellenőrizze, hogy a térképi lépték 1:25000 legyen.

Hagyja nyitva a Map Editor-t a következő gyakorlathoz.

Adat jelmagyarázatok hozzáadása a térképhez (25. gyakorlat)

A gyakorlat célja térkép készítése az eredeti DEMOCHEM.DAT fájl részét képező adatokból. A térképet jelmagyarázat
egészíti ki a háromszögek színének és méretének kontrolljáról, továbbá lesz egy tájékoztató címblokk és egy javasolt
célterület.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

A Map Editor valós időben változtatható, dinamikus felület..
 
Jelmagyarázat méretezése.
 
Szöveg feliratok elhelyezése és módosítása.
 
Vonalak rajzolása.
 
Szabványos- és címszöveg változtatása.

Az előző gyakorlatnak a magyarázataiban az adatok legnagyobb kiterjedése kelet-nyugati irányú, tekintettel arra, hogy
a papír tájolása portré ("Portrait"). Érdemes lett volna a papír tájolását tájképre ("Landscape") állítani és a
méretarányt nagyobb értékre venni.

Ezért a gyakorlathoz az adatok azon részét fogjuk kiválasztani, melyek térben jobban illeszkedik a portré ("Portrait")
tájoláshoz.



 

1) Kattintson a Nézet tetején levő kék oszlopra.

Ez a Nézetet a Map Editor (Térképszerkesztő) elé helyezi.

2) A bal egérgombot tartsa lenyomva és a nagyító négyszöget húzza keresztül néhány színes háromszögön olyanná,
hogy a nagyító négyszög (zoom box) magassága körülbelül kétszerese legyen a szélességének.

 

Figyelje meg, hogy ahogy felengedi a bal egérgombot és a Nézet frissül, a Map Editor-ben levő
Data Area is frissül és csak az új, kisebb területet mutatja.

3) A Map Editor-ben bal egérgombbal húzza a Data Area-t azért, hogy ennek a bal felső sarka közvetlenül a Térkép
bal felső sarkánál legyen.

4) Bal egérgombbal húzza a Data Area jobb alsó sarkát a Térkép jobb alsó sarkának a közelébe.

Az illesztés nem lehet tökéletes, mert a Data Area oldalaránya nem módosítható.

Ezt elvégezve, a térképi lépték változni fog, de ennél a gyakorlatnál nem fogjuk figyelembe venni a nem szabványos
léptéket.

5) Válassza az <Edit -- Map Configuration> menüpontot a Map Configuration párbeszédablak megnyitásához.

6) Kattintson a Legends fülre.

7) A rendelkezésre álló jelmagyarázatok listából válassza ki a szimbólum méreteket (Symbol Sizes) és a szimbólum
színt (Symbol Colour) és kattintson az OK gombra.

A térképszerkesztő frissül a két új felirattal egymás fölött és frissül a Data Area.

8) Bal egérgombot nyomja le és húzza a két új feliratot az új helyzetükbe a Data Area-n belül a háromszögek fölé,
ahol olvashatók.

9) Jobb egérgombbal kattintson a Symbol Colour jelmagyarázatra és kattintson a <Modify Appearance> lehetőségre
a megjelenő menüben.

10) A Modify Legend párbeszédablakban jelölje ki a Make Opaque opciót.




11) Kattintson a Border gombra.

12) A Modify Border párbeszédablakban változtassa meg a színt narancssárgára, majd kattints az OK gombra.

13) A Modify Legend párbeszédablakban kattintson az OK gombra.

 

Figyelje meg, hogy mennyivel érthetőbb a Symbol Colour jelmagyarázat a Symbol Sizes
jelmagyarázatnál, ami összekeveredett a színes háromszögekkel.

 




14) Válassza az <Edit -- Text Labels -- New Text> menüpontot.

15) A Labels párbeszédablakba gépelje be, hogy "The Target" és kattintson az OK gombra.

16) Bal egérgombbal kattintson üres területre a Data Area teteje irányába, a megjelenő kérdésre válaszolj Nem-et.

17) Kattintson jobb egérgombbal a "The Target" szavakra és válassza a <Change text style> lehetőséget a felugró
menüből.

18) A Text Style (szövegstílus) párbeszédablakban módosítsa a színt lilára, a betűméretet pedig 14-re, majd
kattintson az OK gombra.

19) Válassza az <Edit -- Lines> menüpontot.

20) A Lines Toolbar-on (Vonalak eszköztár) kattintson az New gombra.

21) A Data Area-n kattintson a "The Target" szavak alá, majd kattintson a legnagyobb színes háromszögek egyikére.

22) A Lines Toolbar-on kattintson az Arrow gombra a Finish gomb lenyomását követően. A térképnek a
következőképpen kellene kinéznie:



 




23) Válassza az <Edit -- Map Frame -- Edit Text> menüpontot a céges szabvány térkép címsor szerkesztő
megnyitásához.

24) Változtassa meg a szöveg első sorát "My Exploration Co. Ltd."-re.

Módosítsa a betűtípust Times New Roman-re, a színt feketére, majd kattintson az OK gombra.

25) Válassza az <Edit -- Map Title -- New Title Line> menüpontot.

26) A Titles párbeszédablakba gépelje be, "New Drill Grid" és kattintson az OK gombra, válaszoljon Igen-t a
kérdésre.

A Titles párbeszédablak újra meg fog jelenni.

27) A Titles párbeszédablakba gépelje be, "Geochemistry", kattintson az OK gombra, válaszoljon Nem-et a
kérdésre.

A címsor kissé rendezetlennek látszik, ezért:

28) Mozgassa a "A Basic Map" szavak végére a kurzort, kattintson a jobb egérgombbal és válassza az <Edit titles>
lehetőséget a megjelenő menüből.

29) Változtassa meg a "A Basic Map" szavakat "Interdex Project"-re, a színt feketére és 14-re minden betűtípus
nagyságát, majd kattintson az OK gombra.

Ez most már egy hasznos és informatív térkép:

Még jobb eredmény érhető el, pl. egy összefüggőbb adatrész kiválasztásával és szabvány méretarány megadásával.



16. ÖSSZETETT nézetű (MULTI-VIEW) TÉRKÉPEK KÉSZÍTÉSE

Az adataokból számos Nézet helyezhető el egy térképen. Mindegyik nézetnek lehet saját jelmagyarázat-készlete.

Indítsa el az Interdex programot. A Use Previous Files párbeszédablak jelenik meg. Kattintson a Cancel gombra.

Multi-View térkép készítése (26. gyakorlat)

A gyakorlat célja egy fúrólyuktervrajz és két keresztszelvény egy térképre történő ráhelyezése.

 

Végezze el a 22. gyakorlatot, mielőtt ehhez kezdene!

 
 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Jelmagyarázatok nézetekhez kapcsolása.
 
Különböző térképrészek méretarányának beállítása.
 
Archive File készítése.
 
Archive File betöltése.

 

1) Válassza a <Drillholes -- Recall Trace Plan> menüpontot.

2) Válassza a "DHCOORD.COO" nevű 3D koordináta fájlt.

Az Interdex beolvassa a fájlt, tárolja a tartalmakat egy 3D koordináta táblázatban és megjeleníti a fúrólyuk tervrajzot
egy nézetben.

3) Válassza a <Drillholes -- Recall a Section File> menüpontot.

4) Válassza a New View-t, majd keresse meg és válassza ki a "SECTION1.001" nevű fájlt, amelynek az




..InterdexDEMO könyvtárban kell lennie.

5) Válassza a <Drillholes -- Recall a Section File> menüpontot.

6) Válassza ki a New View-t, majd keresse meg és válassza ki az "XS4860.001" nevű fájlt, amelynek az
..InterdexDEMO könyvtárban kell lennie.

7) Válassza a <Design Map> menüpontot és indítsa el a Map Editor-t.

 

Figyelje meg, hogy a három nézet egymást átfedve kerül megjelenítésre a Map Editor-ban.

8) Húzza a Nézeteket a megfelelő pozíciókba a bal egérgomb használatával.

 




9) A Map Editor-on ragadja meg a tervrajz jobb alsó sarkát, és húzza azt a bal felső sarok felé, így azt körülbelül fele
akkora méretű lesz.

10) Válassza az <Edit -- Map Configuration> menüpontot.

11) Kattintson a Legends (Jelmagyarázatok) fülre.

12) Jelölje ki a Map Frame-t, Scale Bar és North Arrow opciókat.

13) Kattintson az OK gombra.

 

Figyelje meg, hogy a lépték és az északnyíl a vázlatterv tetején helyezkednek el.

14) A bal egérgombot lenyomva, húzza ezeket a megfelelő pozícióba a vázlatterv bal oldalán.

15) Húzza kissé arrébb a vázlatterv Nézetét.

 

Figyelje meg, hogy a lépték és az északjel vele együtt mozognak.

16) Húzza kissé arrébb a szelvény Nézetét.

 

Figyelje meg, hogy a szelvény Nézetre kerül a fókusz. A lépték és az északnyíl nem mozdul vele.

17) Válassza az <Edit -- Map Configuration> menüpontot.

18) Kattintson a Legends (Jelmagyarázatok) fülre.

 

A Map Frame opció már ki lett jelölve, az északnyíl opció már nem elérhető (nyilvánvaló okokból).

19) Jelölje ki a Scale Bar, Geology (Show All - mutasd mind), RHS Posting és RHS Bar Plot lehetőségeket.

20) Kattintson az OK gombra.

21) Bal egérgombot lenyomva, húzza ezt a második léptéket úgy, hogy a szelvény Nézet alatt legyen közvetlenül.

22) Húzza a többi jelmagyarázatot a rendelkezésre álló helyekre.

23) Húzza kissé arrébb a szelvény Nézetét.

 

Figyelje meg, hogy a második lépték és a három jelmagyarázat vele együtt mozog, de az első lépték
és északjel nem mozog vele.

24) A bal egérgombot lenyomva húzza arrébb a másik szelvény Nézetet, hogy kissé jobban a középpontba kerüljön.

25) Válassza az <Edit -- Map Configuration> menüpontot.

26) Kattintson a Legends (Jelmagyarázat) fülre.



27) Jelölje ki a lépték opciót és kattintson az OK gombra.

28) Húzza ezt a harmadik léptéket úgy, hogy a szelvény Nézet alatt legyen közvetlenül.

 




29) Válassza az <Edit -- Map Title -- New Title Line> menüpontot.

30) Gépeljen be néhány releváns szót a címsorban levő első felirathoz, pl.: Fúrási projektem, majd kattintson az OK
gombra.

31) Válaszoljon Igen-nel a megjelenő kérdésre és gépeljen be néhány releváns szót a címsorban szereplő második
felirathoz, pl.: északi 4840-es szelvény, majd kattintson az OK gombra.

32) Válaszoljon Igen-nel a megjelenő kérdésre és gépeljen be néhány releváns szót a címsorban szereplő harmadik
felirathoz, pl.: északi 4840-es, majd kattintson az OK gombra.

33) Válaszolj Nem-el a feltett kérdésre.

Esztétikai szempontok

Most, hogy az összes térképi kellék a helyén van, láthatjuk, hogy mennyi hely áll rendelkezésre és min kellene
változtatni ahhoz, hogy a térképet még esztétikusabbá tegyük.

Kattintson minden egyes Nézet <Edit -- Map Configuration> menüpontjára és az General (Általános) fülre, állítsa a
méretarányt felfelé görgetve, amíg elfogadható nem lesz és kattintson az OK gombra. Valószínűleg állítani kell majd
minden összetevő helyzetén.

Ha a jelmagyarázatok túl nagyok, jobb egérgombbal kattintson rájuk és gépelje be az új szélességet vagy magasságot.
(az egységek centiméterben lesznek, amennyiben Interdex metrikus módba lett beállítva, máskülönben inchben).

Jobb egérgombbal kattintson azon feliratokra, amelyek a címsorba kerültek. Válassza ki az <Edit Titles> lehetőséget
a felugró menüből és változtassa meg bármely megjelenített beállítást.

Előfordulhat, hogy a margók rosszak. Válassza ekkor az <Edit -- Map Configuration> menüpontot és a Limits fülön
változtassa úgy a margókat tetszés szerint.

34) Válassza a <Print> menüpontot a térkép a nyomtatásához.

35) Válassza a <File -- Create Map Archive File> menüpontot minden adat, magyarázat és cím-, illetve jelmagyarázat



beállításának egyetlen fájlba történő mentéséhez.

Fájlnévként adja meg, "EXERCISE26.002".

36) Zárja be az Interdex-t.

37) Indítsa el az Interdex-t és kattintson a Cancel gombra a "Use Previous Files" párbeszédablakban.

38) Válassza a <File -- Recall Archive> menüpontot.

39) Keresse meg és nyissa meg az "EXERCISE26.002" nevű fájlt.

Az adatok három Nézetbe kerülnek beolvasásra, majd megjelenik a Map Editor.

Néha szükség lehet a <Refresh> menüpont használatáraa Map Editor képernyőjének frissítéséhez.

17. PROJEKT ADATOK ACQUIRE-ből

Az Interdex lehetővé teszi a hozzáférést földtudományi (Geoscientific) adatokhoz acQuire adatbázisból.

Indítsa el az Interdex programot. A Use Previous Files párbeszédablak jelenik meg. Kattintson a Cancel gombra.

Fúrási adatsor kinyerése acQuire-ből és ezek megjelenítése (27. gyakorlat)

A gyakorlat célja egy fúrólyuk nyomvonal terv készítése és magyarázata.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Kapcsolódás acQuire adatbázishoz.
 
Részhalmaz kiválasztása az összes fúrólyukból egy acQuire adatbázisban.
 
Hogyan kell kiválasztani a fúrólyukak annotálásához használatos adatot.

 




1) Válassza a <Drillholes -- Drilling Data from acQuire> menüpontot.

2) Kattintson az OK gombra. Ez indítja a Metech Pty Ltd által fejlesztett acQuire Objektum Csatolót (acQuire Object
Interface) fúrólyukak (drillholes) módban.

3) Válassza az "1Day" ODBC kapcsolatot és kattintson a "CONNECT" gombra.

4) Gépeljen "sa"-t a User sor beviteli mezőjébe, hagyja üresen a Password mezőt és kattintson az OK gombra. Ez
újrakonfigurálja az acQuire objektumot a "1 Day" adatbázis tartalmának megjelenítéséhez.

5) Kattintson a Select Holes fülre. Válassza ki a "One Day" / "All Collar"-t, majd kattintson a Filter gombra.

6) Kattintson alul a Field címsorra és a legördülő listából válassza a "PROJECTCODE"-ot.

Kattintson alul az "Operator" címsorra és a legördülő listából válassza a "="-t.

Kattintson alul a "Val1" címsorra és a legördülő listából válassza a "Wallaby"-t, majd kattintson az OK gombra.

7) Kattintson a Survey fülre.

8) Válassza ki a "Wallaby" / "Survey_DDH"-t.

9) Kattintson az Assay fülre.

10) Válassza a "Wallaby" / "Assay_DDH"-t, és a mezőválasztó mezőkben válassza az Au_ppm-et és Cu_ppm-et.
Ezek a vizsgálati értékek, amelyeket a fúrólyukak magyarázatához használunk.

11) Kattintson a Geology fülre.

12) Válassza a "Wallaby" / "Lithology_DDH"-t, és a mezőválasztó mezőkben válassza ki a Lith1-t és Colour1-et.

Ezek a fúrólyuk karottázs értékek, melyeket a fúrólyuk magyarázatához használunk. Az acQuire modul lehetővé teszi
összetett földtani táblázatok (Geology tables) kiválasztását, de ennél a feladatnál csak egy kellett.

13) Kattintson az OK gombra.

Az adatkiválasztás megtörtént, azonban az acQuire modul el kell, hogy tárolja a neveket és a szűrési beállításokat egy
fájlba, hogy következő használatkor az acQuire vissza tudja állítani a kapcsolatot és a csatolót úgy, ahogy volt.

14) Az alapértelmezett nevet átírva vagy változatlanul hagyva, kattintson a Save gombra.

 

Figyelje meg, hogy Interdex elkezdi beolvasni a kiválasztott táblázatokat, kiszámítja a fúrási
adathalmaz 3D-s koordinátáit, majd összeállítja és megjeleníti a nyomvonal tervet.



Ettől a ponttól kezdve Interdex használata pontosan ugyan olyan, mintha az adat a lemezmeghajtó fájljaiban lett volna.

  

 

A fenti állítás igazolásaként:

Be van töltve egy fúrólyuk-vizsgálati táblázat, mely a réz és az arany vizsgálati oszlopait tartalmazza. Ahogy
azt a 19. gyakorlat mutatta, helyezzen egy réz oszlopdiagramot minden fúrólyuk alá, annak bal oldalára (1000-
es skála) és egy arany oszlopdiagramot minden fúrólyuk alá, annak jobb oldalára (0.5-es skála).

Be van töltve egy földtani táblázat, mely két, rögzített adatú oszlopot tartalmaz. Tegyen egy rétegtani oszlopot
a lyukak alá a bal oldalra (4-es szélesség, 10-es távolság) és helyezze el a színkódokat a lyukak alá a jobb
oldalra (6pt-os méret, 10-es távolság, acQuire-ből véve a színeket).

Figyelje meg, hogy Interdex átveszi a sraffozási sémákat és a színeket az acQuire adatbázisból!

Nagyítson rá az egyik fúrólyukra, hogy lássa a részleteket. Mivel a fúrólyukak északi irányban kerültek
lefúrásra, a bal oldala helyezkedik el a jobb oldalán a lyuknak.



Felszíni adatsor kinyerése acQuire-ből és ezek megjelenítése (28. gyakorlat)

A gyakorlat célja szimbólumtérkép készítése.

 

AMIT MEG FOG TANULNI:

Kapcsolódás acQuire adatbázishoz.
 
Részhalmaz kiválasztása az összes felszínadatból egy acQuire adatbázisban.
 
Hogyan kell kiválasztani a szimbólumkészítéshez használatos adatot.

 



1) Válassza a <File -- Open -- Surface Data from acQuire> menüpontot.

2) Kattintson az OK gombra. Ez indítja a Metech Pty Ltd által fejlesztett acQuire Objektum Csatolót (acQuire Object
Interface) felszíni minta (surface sample) módban.

3) Válassza az "1Day" ODBC kapcsolatot és kattintson a CONNECT gombra.

4) Gépeljen "sa"-t a User sor beviteli mezőjébe, hagyja üresen a Password mezőt és kattintson az OK gombra. Ez
újrakonfigurálja az acQuire objektumot a "1 Day" adatbázis tartalmának megjelenítéséhez.

5) Kattintson a Point Sample fülre. Válassza a "GeoChem" / "Rock Chips"-t és a mezőválasztó mezőkben válassza
ki az Au_ppm-et és Cu_ppm-et. Ezek az elemzési értékek, amelyeket a szimbólumkészítéshez használunk.

6) Kattintson az OK gombra.

Az adatkiválasztás megtörtént, azonban az acQuire modul el kell, hogy tárolja a neveket és a szűrési beállításokat egy
fájlba, hogy következő használatkor az acQuire vissza tudja állítani a kapcsolatot és a csatolót úgy, ahogy volt.

7) Az alapértelmezett nevet átírva vagy változatlanul hagyva, kattintson a Save gombra.

 

Figyelje meg, hogy Interdex elkezdi a kiválasztott táblázat beolvasását, összeállítja és megjeleníti a
szimbólumtérképet.




Ettől a ponttól kezdve Interdex használata pontosan ugyan olyan, mintha az adat a lemezmeghajtó fájljaiban lett volna.

  

 

A fenti állítás igazolásaként:

Be van töltve egy kőzetszilánk fémtartalom-táblázat, két, Cu_ppm-nek és Zn_ppm-nek nevezett fémtartalom
oszloppal. Ahogy azt a 3. gyakorlat mutatta, használja a rezet a szimbólumok színkitöltéséhez, a cinket a
szimbólumok méretezéséhez.
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