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A Magyar Alumíniumipari Tröszt
számítógépes Ásványi Nyersanyag
Információs Rendszere

A cikk ismerteti a Magyar Alumíniumipari Tröszt
számítógépes nyersanyaginformációs rendszerét. Be
mutatja a külszíni fúrásadat-feldolgozó-, a bányaföld
tani-, az ásványvagyon-nyilvántartási, értékelési és
mérleg-, a geostatisztikai-, a külszíni fúrások földtani
leíró és műszaki-, a grafikus és a vízföldtani számítógépes alrendszereket, ezek kapcsolatait és a hardware
eszközbázist.

A számítógépes ásványvagyon információs
rendszer (Á N Y IR ) kifejlesztése a MAT-központban 1978-ban kzedődött,
1978 óta valamennyi külszíni bauxitkutató
fúrás ásványvagyon szempontú kiértékelése
számítógépen történik. 1979. I. 1. óta saját szá
mítógépen állítjuk elő az ismert és a remény
beli bauxitvagyon mérlegét és műrevalósági mi
nősítését.
A bányaföldtani kutatás adatainak feldolgo
zása részben számítgépen történik.
Geostatisztikai módszereket 1979 óta haszná
lunk a MAT-központban. [1, 2]
A M AT Á N Y IR működő alrendszereit és lo
gikai moduljait az 1 . sz. ábrán mutatjuk be.
A rendszer két fő alrendszercsoportból áll:
a) Bauxitvagyon információs alrendszerek (az
ábrán 1, 2, 3, 4)
b) Külszíni fúrások földtani-műszaki alrendsze
rei (az ábrán 5, 6 )
Az egyes alrendszerek, illetve logikai adatbá
zisok a következők:
1. Külszíni fúrásadat-feldolgozási alrendszer
(Bauxitkutató Vállalat [BKV] üzemelteti, ki
véve a ploteres izovonalas térképrajzolást)
2. Bányaföldtan alrendszer (Bányavállalatok
üzemeltetik, kivéve a plotteres izovonalas
térképrajzolást)
3. Ásványvagyon-nyilvántartási, -értékelési és
mérleg alrendszer (MAT-központ üzemelteti)
4. Geostatisztikai alrendszer
(MAT-központ
üzemelteti)
5. Külszíni fúrások földtani leíró alrendszere
(BKV üzemelteti)
6 . Külszíni fúrások műszaki információs al
rendszere (B KV üzemelteti)
1. A működő alrendszerek rövid ismertetése
1.1 Bauxitvagyon információs alrendszerek cso
portja (ld. 2 . sz. ábra [ 1 ])
Külszíni fúrásadat-feldolgozási és bányaföldtani
alrendszerek ( 1 . ábra 1 . és 2 . oszlopa)
A MAT-központ fejlesztette ki. [2, 10]
A BKV-nál és a bányavállalatoknál az elsőd
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leges inputokból számítják a földtani bauxitvagyont és annak jellemzőit.
Inputok
BKV-nál:
— külszíni fúrások mélységközönkénti vegyelemzései
— fúrások koordinátái
— készletszámítási kiegészítő adatok (térfogat
sűrűség, a földtani [művelési] tömbhöz tar
tozó fúrások megnevezése, kategória, tömb
területi adatok)
Bányavállalatoknál:
— bányabeli fúrások mélységközönkénti vegyelemzései
—• résminta-elemzések
— vágatszelvényben vagy fejtésben észlelt fe
dő- és fekűadatok
— a bányaterületre eső külszíni fúrások mély
ségközönkénti vegyelemzései (BKV-től át
véve)
— bányabeli mintavételi helyek és a külszíni
fúrások koordinátái
— aktualizálás a lefejtés miatt (térben és idő
ben)
— készletszámítási kiegészítő adatok.
Outputok:
— fúrásonként a földtani vagyonba számítható
ásványi nyersanyag — térbeli helyhez kö
tött (fedőszint, fekűszint) — vastagsága és
átlagminősége
— a minőségi komponensek, a vastagság, a fekű- és fedőszint statisztikai jellemzői (szó
rás, módus, médián, stb.) és hisztogramjai
— földtani vagyon mennyisége és minőségi
jellemzői művelési (földtani) tömbönként
— fedőszint, fekűszint bauxitvastagság, fedő
vastagság, stb. plotterrel készített izovonalas
térképei [ 8 ]
A földtani vagyon számítógéppel történő
meghatározására a
— sokszög
— földtani tömb
— izovastagság és
— krigelés
módszereket használjuk. A krigelés (Id. 1. ábra
4. oszlopa) a MAT-központban készül.
A z inputok bevitele a BKV-nál és a bányavállalatoknál képernyőről történik. Az alapada
tokat — a már említett plotteres térképek és a
krigelés kivételével — a vállalathoz telepített
IBM Series/1 kisszámítógépeken dolgozzák fel
és disketten tárolják.
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2. ábra: A M A T -n á l működő számítógépes bauxit
vagyon információs alrendszerek nagyvonalú folya
matábrája

Ásványvagyon-nyilvántartási, értékelési és mér
leg alrendszer (Id. 1. ábra 3. oszlopa)
A MAT-ban 1978 végén — a NIM és KFH
engedélye alapján — dolgoztuk ki az alrend
szert [ 1 1 ], melyet azóta továbbfejlesztettünk.
Az alrendszer magában foglalja
—• a termelési veszteség és hígulás tervezését,
— a kitermelhető vagyon mennyiségének és
minőségének meghatározását,
—• a műrevalósági minősítést,
— a különféle állapotösszesítéseket,
— az éves változások: értékelését (mérlegek).
A számítógépes ásványvagyon-értékelés az
ismert (A — C> kategóriájú) bauxitvagyon on kí
vül a reménybeli (Di; D j D:í kategóriájú) bauxitvagyonra is kiterjed és Magyarország összes
bauxtivagyonát felöleli.
Az értékelés alapegysége a művelési tömb,
mely adott esetben több készletszámítási alap
egységet is magában foglalhat. A tömbönkénti
alapadatok az ásványvagyonra vonatkozó vala
mennyi természeti és költségparamétert felöle
lik. A tömbönkénti alapadatokon kívül a na
gyobb egységekre (tömbcsoport, bányaterület)
jellemző paraméterek is bekerülnek a rendszer
be.
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Az ásványvagyon-értékelés eredményei tömb
szinten (bázistáblázatok), valamint kategórián
ként és gazdasági csoportonként (a KFH sze
rinti ún. 3., illetve 4. sz. táblázatok) tömbcso
port, bányaterület, vállalat és országos összesí
tések formájában jelennek meg. Az ún. kiegé
szítő táblázatok különféle természeti, technoló
giai és gazdasági paraméterek szerint csoporto
sított, összegzett, illetve átlagolt adatokat tar
talmaznak.
A z éves mérlegek készítésekor az inputot a
változott művelési tömbök adatai képezik. A
műrevalósági minősítést követően összehasonlí
tásra kerülnek az előző évi állapottal, így ké
szülnek az ún. 2 . számú (mérleg) tablók, me
lyek változási okonként (termelés, veszteség, hí
gulás, külszíni kutatás, bányaföldtani kutatás,
gazdasági környezetváltozás, átszámítás), kate
góriánkénti és műrevalósági intervallumok sze
rinti bontásban mutatják be a vagyonváltozá
sokat.
Az ásványvagyon értékeléséhez szükséges
inputok, a mérlegkészítéshez a változott alap
adatok diszkettre rögzítése az egyes vállalatok
S eries! számítógépein történik. A z ásványva
gyon-értékelés és mérlegkészítés a MAT-központ IBM 4331. számítógépén megy végbe, je-
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lenleg a vállalatoktól küldött diszkettek felhasz
nálásával, azonban az üzemszerű távadatfeldol
gozás megvalósulásakor on-line módon.
Geostatisztikai alrendszer (Id. 1. ábra 4. oszlop)
A z alrendszert a MAT-központban dolgoztuk ki.
[1; 2]. Az inputot a külszíni fúrások és a bá
nyaföldtani adatok feldolgozásának eredményei
(fúrásonkénti átlagminőség, fedőszint, közvetlen
fekű, karbonátos fekű, koordináták, stb.) képezik
(ld. 2. sz. ábra). A bemenő paraméterekből
első lépésben a tapasztalati fél-variogramok
(izotróp, iránymenti) számítása történik. Gon
dos földtani értékelés után ezt követi az adott
geológiai feltételeknek legmegfelelőbb elméleti
félvariogram típus (szférikus, exponenciális,
hatványfüggvényes, stb) illesztés. A félvariogram-függvények
felhasználásával
történik
pontokra vagy térrészekre (blokkokra, cellákra
[1; 5; 9] az adott paraméter értékének, illetve
átlagának becslése. Ezen felül meghatározzuk a
becslés szórását is. Pont-, blokk- és univerzális
krigelésre fejlesztettünk ki programokat. Az al
rendszert a MAT-központ IBM 4331. számító
gépén futtatjuk.
Pontkrigeléssel az adott paramétert és szórá
sát egy előre felvett rácsháló pontjaira határoz
zuk meg. Az értékekből megszerkeszthető
(plotterral kirajzoltatható) a paraméter, pl. a
—• bauxitvastagság
— fedőszint
— fekűszint (közvetlen, karbonátos)
— minőségi komponensek
—* fedővastagság, stb.
izovonalas térképe. A krigelési szórástérképek
rendkívül fontos többletinformációval egészítik
ki a fenti izovonalas térképeket [1]. Az izovo
nalas térképek abban az esetben is előállíthatok
a MAT-központ IBM 4331 számítógépén és ki
rajzoltathatók a Benson 1342 plotteren, ha a
krigelés nem gazdaságos, vagy a kis információ
sűrűség miatt nem lehetséges. [8 ]
Blokk-krigeléssel az adott paraméter átlagát
és annak szórását előre definiált helyzetű és
méretű cellákra határozzuk meg. A telep (vál
toztatható kondíciók alapján történő) lehatáro
lásának pontosabbá tétele céljából a progrs4mot
úgy fejlesztettük, hogy amennyiben a krigelt
paraméterértékek a kondicióhatár bizonyos
(változtatható) környezetébe esnek, a kérdéses
blokkot a számítógép automatikusan negyedeli,
s ezekre külön-külön krigel. A krigelt területre
a program kiszámítja a földtani vagyon menynyiségét, minőségét és a szórásokat. A blokkkrigelés eredményét (a cellákkal és fúrásokkal)
plotteren rajzoltatjuk ki.

szint adatokat illetve térképeket, valamint a
krigelési szórásokat a
— bányatervezés
— és a termelésirányítás
használja, jó eredménnyel. A kutatási záróje
lentések vagyon, minőség, vastagság és térbeli
elhelyezkedésre vonatkozó adatait is — arnenynyiben a kutatási sűrűség lehetővé teszi — ez
zel az alrendszerrel számítjuk igény esetén.
Működő bányáknál elsősorban az erősen vál
tozékony minőségű, vastagságú, illetve térbeli
elhelyezkedésű területeken alkalmazzuk a geo
statisztikai módszereket.
1.2 Külszíni fúrások földtani-műszaki alrend
szerek csoportja [4]
(lásd.

1

. ábra)

A B KV fejlesztésében, a MAT-központ prog
ramozói segítségével került megvalósításra.
Küliszíni fúrások földtani leíró alrendszere
Az alrendszer a külszíni fúrásokból nyert
földtani (rétegsorleírás, stb.), geodéziai, geofizi
kai (karotázs). hidrogeológiai (iszapveszteség,
próbaszivattyúzás, stb.), anyagvizsgálati adato
kat dolgozza fel a B K V Series/1 számítógépén.
A z adatok bevitele képernyőről történik.
Bővebben ld. a Földtani Kutatás jelen számá
ban Brokés F.— Tóth K. publikációját.
A külszíni fúrások műszaki információs al
rendszere a fúrógépek teljesítmény- és munka
idő-adatait dolgozza fel.
2. Kidolgozás alatt álló alrendszerek
2.1 Grafikus alrendszer
A z alrendszer célja a bauxitkutatás, bánya
tervezés, bányaművelés, bányaföldtani kutatás,
geodézia-bányamérés, vízföldtan, geofizika gra
fikus igényeinek kielégítése. A grafikus alrend
szer az Á N Y IR szerves része, kapcsolódik vala
mennyi működő és tervezett alrendszerhez. [ 6 ]
Felhasználja ezek diszkrét adatait, illetve ezek
hez digitalizálás útján adatokat szolgáltat. A
diszkrét és digitalizált adatokat együttesen fel
dolgozva az eredményeket plotteren, ill. displayn megjeleníti. A fejlesztés a KBFI és a
M TA GGKI (Sopron) szakembereivel történik.
[ 6 ; 7].
Jelenleg a következő feladatokhoz készültek
el programok:

Univerzális krigelést használunk abban az
esetben, ha a paraméterek erőteljes trenddel
bírnak. [ 2 ]

— paraméter-felületek (pl. fedőszint, fekűszint,
földfelszín, karsztvízszint, stb.) 3 dimenziós
(3 D) ábrázolása, együttesen vagy különkülön,

A geostatisztikai módszerekkel meghatározott
vagyon, minőség, vastagság, fedőszint, fekű

— paraméter-felületekből pontszerű vagy vo
nalmenti metszet lekérdezése,
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— térbeli testek (önmagukba záródó felületek,
pl. bauxitlencsék) 3 D ábrázolása, igény ese
tén különféle felületekkel
(földfelszín,
karsztvízszint, stb) együtt, a láthatóság fi
gyelembevételével,
— bányavágatok, fejtések, kőzetelterjedési ha
tárok, tektonikai elemek digitalizálása és —
tetszőleges méretarányban — a krigelési
és izovonalas térképekkel együttes, vagy ön
álló kiraj zoltatása plotteren,
—• egy adott terület földtani felépítésének meg
felelő szimbólumkészletü digitalizálás
és
megjelenítés.
2 .2

. Vízföldtani alrendszer

Az alrendszer kifejlesztésének célja: a Du
nántúli-középhegység területén és annak kör
nyezetében található vállalatok vízügyi adatai
ból országosan egységes számítógépes vízmeg
figyelő rendszer kiépítése.
Áz alrendszer az ALU TERV— F K I szakembe
reivel együttműködésben kerül kifejlesztésre,
az adatbevitel az ott található IBM PC-n ke
resztül történik. Az adatbázis a MAT-központi
IBM 4331 számítógépén kerül kialakításra.
Az alrendszer főbb funkciói:
— vízmérlegek készítése,
— előrejelzési-,
— adatszolgáltatási-,
— vízügyi tervezési feladatok elvégzése,
— szimulációs vizsgálatok végzése,
—• különböző szintvonalas térképek készítése,
— statisztikai vizsgálatok,
— különböző grafikonok elkészítése.
Az alrendszer kialakításával kapcsolatos
felhasználói igények felmérése megtörtént,
melynek alapján az input adatok köre, az in
put mezők jellemzői és néhány outputlehető
ség rögzítésre került [3]. A rendszer egyéb pa
raméterei:
— 8 -féle definiált objektum típus.
— objektumtípusonként 1 0 -féle állandó adat,
— objektumtípusonként 19-féle változó adat.
Egy objektumot a 10-féle állandó- és a 19féle változó adatokból más-más adat ír le.
A z alrendszer fokozatosan kerül kiépítésre,
jelenleg az 1978— 83. év közötti iparági ada
tok bevitele van folyamatban.
3. Számítógépes háttér
1982— 84. évek folyamán a MAT-központba
és a vállalatokhoz IBM-géppark került telepí
tésre. A MAT-központban 2 db IBM 4331 típu
sú és egy IBM Series/1 típusú számítógép üze
mel. A vállalatoknál egy-egy IBM Series/1 tí
pusú gép működik. (Ezen túlmenően mind a
központban, mind a vállalatoknál IBM PC-к és
különböző Commodore típusú berendezések is
üzemelnek, amelyek elsősorban adatelőkészí
tést, előfeldolgozást végeznek és on-line vagy
off-line módon kapcsolódhatnak a központi gé
pekhez.)
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A vállalati IBM Series/1 típusú számítógépek
távadatfeldolgozó hálózaton keresztül kapcso
lódnak a központi IBM 4331 típusú gépekhez,
így lehetőség van a vállalatnál indítani nagy
gépes feldolgozást és az eredményt a vállalati
printeren kinyomtatni.
Kialakítás alatt van Balatonalmádi központi
gépe és három fúrócsoport, valamint a Bakonyi
Bauxitbánya központi gépe és három bánya
üzem közötti távadatfeldolgozási rendszer léte
sítése.
A MAT-központi számítógépes rendszerhez
mikrofilmes (COM) rendszer is kapcsolódik, to
vábbá mágneslemez- és mágnesszalag-egységek,
diskette I / 0 és tárolóegységek, képernyős ter
minálok, matrix nyomtatók, színes kvázigrafikus display-к. Ezen túlmenően a grafikus fel
adatokhoz a Series/1 géphez kapcsolt Benson
6201 típusú digitalizáló berendezés és a 4331-es
géphez off-line módon (mágnesszalag-egységen
keresztül) kapcsolódó Bensőn 1342 típusú plot
ter áll rendelkezésünkre.
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Dr. V. Lengyel—Dr. В. Fodor— Dr. Gy. Bárdossy—
F. Rapp
Computerized Mineral Resources Information System
of the Hungarian Alum inium Corporation
The computerized mineral resources information
system of the Hungarian Aluminium Corporation is
described. Each particular subsystem, including the
drilling information processing-, the mining geolo
gical, the mineral resources registration, evaluation
and budgeting-, the geostatistical, the geological
description of boreholes-, the technological, graphic
and hydrogeological computer-backed subsystems, is
presented. Their relations and the corresponding
hardware facilities are described.
Frau Dr. V. Lengyel—Dr. Béla Fodor—
Dr. György Bárdossy— Ferenc Rapp
Rechenautomaten-lnformationssystem
für Mineralrohstoffe des Ungarischen Industrietrusts
für Alum inium
Der Artikel beschreibt das Rechenautomaten-Infor-
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mationssystem für Mineralrohstoffe des Ungarischen
Industrietrusts für Aluminium. Er führt die Unter
systeme für obertagige Bohrungsdatenverarbeitung, für
Bergbaugeologie, für Mineralvorrat-Evidenzhaltung,
für Einschätzung und Bilanzmachung, für Geostatistik,
für geologische Beschreibung der obertagigen Bohrun
gen und für Technik, für Graphik und Hydrogeologie,
ferner die Verbindungen von diesen und die Hard
ware-Mittelbasis vor.
Д -р Лендьел Вилмошнэ— д-р Фодор Бела—
д-р Бардошши Дьёрдь— Рапп Ференц
Информационно-вычислительная система для
минерального сырья, созданная в Венгерском
Тресте алюминиевой промышленности

Статья знакомит с информационной системой для ЭВМ по минераль
ному сырью-Венгерского Треста алюминиевой промышленности. Пока
зывает подсистемы обработки данных поверхностных скважин, горно
геологических данных, учета, оценки и баланса запасов полезных иско
паемых, геостатистических данных, геологического описания поверхх
ностных скважин и технических, графических и гидро-геологически
данных, их связи и базу hardware.
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