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PA  Explorer é uma solução para análise e apresentação de dados geofísicos em perfis, mapas e cenas 3D. As
informações que podem ser analisadas pelo software incluem dados de canal único ou multicanal adquiridos a partir de
levantamentos aéreos ou terrestres, incluindo dados eletromagnéticos (AEM) e de campo potencial (gravidade ou
magnético).
 
O PA Explorer também oferece visualização avançada usando ambientes bidimensionais e tridimensionais.
Apresentações 3D de imagens, seções, gráficos, trajetórias de voo e objetos de dados permitem a manipulação de
vistas interativas com zoom, pan e fly-through.

Templates permitem a criação rápida de cenas de aplicação específica para dados magnéticos, gravimétricos, EM e
espectrômetros. A funcionalidade do template permite combinações de vários tipos de cenas. Por exemplo, você pode
combinar facilmente perfis, seções, mapas e gráficos para um layout impresso de alta qualidade. A produção rotineira
de mapas, seções e perfis é simples quando os templates são utilizados.

Com o PA Explorer, você pode visualizar e comparar
todos os seus dados de linha, perfis, grids, modelagem,
imagens, sondagens, mapas e visualizações 3D em um
único ambiente interativo. A solução também permite
a vinculação de dados entre perfis e mapas 2D para
que você possa escolher facilmente uma informação
em uma vista e ter sua localização mostrada em outra.

Dados EM aerolevantados podem ser exibidos e
interpretados tanto no domínio do tempo quanto no
domínio da frequência, e em conjunto com seções de
inversão CDI, mapas  de voo, modelos voxel e imagens,
tais como seções sísmicas ou geológicas. Você pode
escolher anomalias nos perfis ou desenhar
interpretações nas seções CDI para demonstrar a
representação geológica mais provável.
Interpretações de seções sequenciais são facilmente
interpoladas para formar modelos geológicos em 3D.

Os dados geofísicos podem ser realçados usando as
várias ferramentas de processamento de dados,
incluindo cálculo de FFT para linha e grid, filtragens
por convolução e criação de grids de dados 2D e 3D.
Com a instalação separada e gratuita do Viewer, você
pode compartilhar suas ideias com colegas e clientes
ou transmitir suas informações a parceiros de joint-
venture ou de investimento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
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O PA  Explorer é a ferramenta de interpretação geofísica mais avançada e de
melhor custo-benefício disponível atualmente. Oferece uma solução completa

para a visualização de dados geofísicos, interpretação e produção de relatórios.

PA Explorer

O PA Explorer fornecerá mais resultados para seus
investimentos em software existentes através do
melhor uso da visualização e da integração entre
produtos. Você não precisa tentar alinhar cinco mapas
ou seções diferentes; vincule-os ao mesmo tempo com
o PA Explorer. Você pode fazer coisas incríveis desde
o início e, em muito pouco tempo, criar configurações
poderosas que substituem fluxos de trabalho
complexos usando nossa exclusiva ferramenta de
criação de templates.

MAIOR EFICIÊNCIA
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O PA Explorer oferece uma variedade de
ferramentas de aprimoramento interpretativo que
incluem linha, seção, grid e modelo voxel, filtros,
calculadoras e kits de ferramentas. As ferramentas
da calculadora incluem uma rica variedade de
recursos de funções que podem ser aplicados a
formatos de dados de linhas, polígonos ou grids.

O PA Explorer possui um amplo conjunto de opções
de criação de grids, que incluem mínima curvatura e
inverso da potência da distância (com ponderação
elíptica e triangulação). A criação de grids a partir de
seções também é suportada para dados processados
de EM ou IP. As opções de modelo voxel incluem
ponderação pelo inverso da distância e krigagem 3D
com suporte completo a variograma 3D em modelos
discretizados (litologia). Kits de ferramentas 2D e 3D
avançados estão disponíveis para manipulação,
mesclagem e cálculo e criação de scripts de modelos
voxel 3D. Use a função Import Vector File para
popular um modelo voxel com valores de densidade
ou suscetibilidade contidos em um arquivo de
modelo ModelVision.

O PA Explorer oferece um ambiente rico para a
construção de interpretações que englobam a coleta
de anomalias, interpretações de mapas,
interpretação de seções e construção de modelos
geológicos em 3D. A função Feature Manager usa
uma base de dados de objetos 3D para capturar seus
elementos de interpretação a partir dos quais você
pode construir alvos 3D sofisticados, modelos,
superfícies, falhas, unidades geológicas e intrusões.

Os elementos de interpretação do mapa na forma de
pontos, linhas e polígonos são facilmente
desenhados em um mapa com atualizações
automáticas em qualquer outro mapa simultâneo ou
cena 3D. Você pode ver instantaneamente sua
interpretação no mesmo contexto de dez imagens
separadas.
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O PA Explorer inclui uma gama completa de filtros
para dados de grid e linha, como FFT, filtros de
convolução e filtros não lineares. Os filtros de linha
incluem convolução, FFT e alguns métodos não
lineares. Os filtros de convolução incluem filtros
kernels de mediana, média ou customizados, além de
quatorze métodos padrão e não lineares (AGC,
Mediana e ruído). Além dos filtros convencionais
(passa-banda, redução, derivadas direcionais, etc), o
pacote FFT inclui o conjunto ZS Geofilter, bem como
transformações de sinal analítico, componentes,
integrais, pseudogravitacionais, pseudomagnéticas e
gerais.

IMPORTAÇÃO DE DADOS

MELHORANDO SEUS DADOS

AGENDE UMA
DEMONSTRAÇÃO
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