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کاربردها













…کاربردهای پهپاد نقشه برداری در باستان شناسی، مرمت بناها و محوطه های تاریخی و

 های مختلفی برای نقشه برداری دقیق از آثار، بناها و محوطه های روش
لیزر  تاریخی وجود دارد که از جمله آنها می توان به نقشه برداری با استفاده از

.اسکنر، توتال استیشن و همچنین فتوگرامتری اشاره نمود

 اری  روش فتوگرامتری هوایی یا پهپاد فتوگرامتری می توان در مستندنگاز
سایت ها و محوطه های تاریخی جهت تولید نقشه های دوره ای و همچنین  

.  کمک به باستان شناسان جهت تخمین مناطق کاووش استفاده نمود

 زیادی به که با دقت و رزولوشن باال تولید می شوند کمک بسیارارتوفتوهایی
یر  بوسیله این تصاویر می توان ردپای دیواره های ز. کاووشگران می نماید

ان های زمینی را به خوبی تشخیص داد و بدون اتالف وقت و انرژی بیشتر مک
.نمودمورد نظر جهت کاووش را مشخص 





امتریتهیه نقشه از کریدورها، خطوط راه آهن و خطوط ساحلی بوسیله پهپاد فتوگر
 کریدورها،  از پراستفاده ترین کاربردهای نقشه برداری هوایی بوسیله پهپاد، تهیه نقشه ازیکی

مسیرهایی با عرض معین، خطوط راه آهن، خطوط انتقال نیرو، خطوط ساحلی و مواردی از این
تعیین از آنجایی که در پرنده های بدون سرنشین قابلیت حرکت در مسیری از قبل. دست است

. ه نمودشده را دارند، می توان از آنها جهت تصویربرداری مسیرهای بلند با عرضی مشخص استفاد
(  ماهاهواپی)بدلیل طوالنی بودن مسیرها در این موارد توصیه می شود از پرنده های بال ثابت 

تا فاصله زیرا این پرنده ها قابلیت دورشدن از ایستگاه زمینی. جهت تصویربرداری استفاده گردد
.چندین کیلومتری با امنیت باال را دارند

یکی از با اهمیت ترین کاربردهای این سامانه در این خصوص، تهیه نقشه های مطالعاتی و
اری با استفاده از تصویربرد. همچنین نقشه های اجرایی جهت ایجاد مسیرهای حمل و نقل است

هوایی به کمک پهپاد می توان در کمترین زمان ممکن نقشه های مطالعاتی و مدل رقومی 
که این امر می تواند در کاهش هزینه های مطالعات راهسازی کمک. ارتفاعی زمین را تهیه نمود

ام آنالیزهایی  عالوه بر موارد فوق تصاویر ارتوفتو با کیفیت و دقیق می تواند به انج. شایانی نماید
در خطوط ساحلی و همچنین در خطوط راه آهن جهت استمالک زمین ها به مدیران زیربط  

.کمک شایانی نماید





















؟نقشه برداری معدن چه معنایی دارد

 ر سطح  برداری معدنی به معنای اندازه گیری و تولید نقشه از معدن، در سطح و زینقشه
.  زمین در تمام مراحل، از جمله چشم انداز اولبه تا مرحله استخراج ذخایر معدنی است

منظوربه کارها این 

 مکان اندازه و ویژگی های ذخایر معدنیتعیین

ر معدنی ، برآورد در دسترس بودن مواد معدنی ، استخراج و پتانسیل تولید و ارزیابی ذخای
برای تعیین سودآوری معدن 

ارزیابی خطر و بررسی تاثیر ایجاد معدن بر مناطق اطراف



فعالیت های معدنی  کاربردهای پهپادها در 

 و تهیه نقشه های ارتفاعی و زمین شناسیفتوگرامتری

برداشت های ژئوفیزیکی

 محلی–تعیین دقیق محدوده های معدنی در تعارضات بومی

تعیین محدوده مالکیت

طراحی پیت معدن

تصویر برداری سه بعدی و محاسبه حجم مواد استخراج شده و یا دپو شده

مدیریت دامپ های باطله و پیت معدن

مدیریت و بهینه سازی مسیر باربری

بررسی تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه پالن معدنکار

بررسی و برداشت اطالعات پیش از انفجار و پس از انفجار

پایش سد باطله

نمونه برداری از خاک و آب



مزایای استفاده از پهپاد ها نسبت به نقشه برداری معمولی در نقشه برداری معدن

• برابر هزینه نقشه برداری 10هزینه نقشه برداری معمولی می تواند تا )هزینه خیلی پایین تر
(با پهپاد باشد

•خیلی در نقشه برداری معدن با پهپاد با توجه به کم بودن ارتفاع پرواز نیاز به دوربین های
.قوی مثل فتوگرامتری با هواپیما وجود ندارد

• هواپیماهای بدون سرنشین می توانند نقشه های توپوگرافی و داده هایGIS  را در مناطق
رای برداشت دور افتاده ایجاد کنند ، در حالی که قبالً نقشه برداری آن نیاز به نقشه برداران زمینی ب

.بود GPSکل منطقه با قدم زدن به کمک یک درستگاه 

• امه با استفاده از مدل سه بعدی زمین در همان مراحل اولیه برنمی شود هزینه کم داده باعث
.ریزی ها بهتر صورت گیرند



استفاده از پهپادها در اکتشاف معدن

 شه  عمدتا در مناطق دور افتاده است به طوری که یا این مکان ها نقشه برداری نقمعادن
این باعث میشود که معدنچیان و . اند و یا نقشه های دقیقی از آن ها موجود نیست

این نیاز  اکتشافگران در مراحل اولیه از منطقه یک کاوش اولیه داشته باشند که پیش از
وده به استفاده از روش های فتوگرامتری با هواپیما بود که نیاز به هزینه های باالی ب

اهای هواپیم. ظهور هواپیماهای بدون سرنشین معادله را تا حدودی تغییر داده است. است
شه  نقبدون سرنشین می توانند در عرض چند ساعت و با کسری از هزینه نسبت به 

.کنندبرداری مرسوم ، نقشه های با وضوح باال تهیه 

 ، پیشرفت های فن آوری امکان استفاده از سنسورهای کوچک با وضوح باالGPS  های
ر کوچک و برد های رایانه ای در هواپیماهای بدون سرنشین را فراهم کرده است که منج

رداری مورد به پایین آمدن هزینه عملیاتی کلی ، بدون به خطر انداختن کیفیت نقشه ب
. شودنیاز می 



DSMو  DEMمدل رقومی زمین 

 رقومی ارتفاع مدلDigital elevation model   یاDEM   سه بعدی از سطح زمین است که  نمایشی
ل  در واقع مد. معموال برای نمایش ناهمواری های زمین و با استفاده از داده های ارتفاع از سطح دریا تهیه می شود

این شبکه از( پیکسل)هر سلول. رقومی ارتفاع پستی و بلندی زمین را توسط یک شبکه سلولی نمایش می دهد
.می گرددبا یک کد رقمی که نشان دهنده میانگین ارتفاع سطح درون آن پیکسل می باشد، مشخص 



















اجزاء سامانه





























روش کار 





گام های اصلی نقشه برداری هوایی با پهپاد

 ر تقسیم تهیه نقشه در تصویربرداری هوایی بوسیله پهپاد به مراحل زیروند
:بندی می شود

1. نقاط کنترل و قرائت مختصات آنهاایجاد

2. پروازتعیین پارامترهای

3 .طراحی رَن های تصویربرداری در نرم افزار :  تعیین محدوده پرواز
Pix4d capture و پرواز و تصویر برداری

3.مانند مدل رقومی : پردازش تصاویر و تهیه ی خروجی های مورد نظر
…ارتوفوتو یا تصویر قائم شده ، ابر نقطه ی پرتراکم و ،dsmزمین 





نقاط کنترل و قرائت مختصات آنهاایجاد 

 نترل  گام دوم از آموزش صفر تا صد نقشه برداری با پهپاد در مورد نقاط کدر
.کردزمینی و اهمیت آن ها صحبت خواهیم 

 کنترل زمینینقطه(GCP) چیست؟
ه  نقاط کنترل زمینی تارگت های عالمت گذاری شده روی زمین هستند ک

ه همراه اگر از نقاط کنترل زمینی ب. سراسر منطقه ی مورد نظر را پوشانده اند
 RTKنقشه هوایی خود استفاده می کنید، نیاز دارید که در ابتدا مختصات

GPS  کنیدمرکز هریک آز آنها را تعیین.

 برداری هوایی بدون نقاط کنترل زمینینقشه

در نقشه برداری هوایی با پهپاد میتوان از روشPPK اگر . نیز استفاده نمود
مکان  این ا. از این روش برای نقشه برداری هوایی با پهپاد استفاده میکنید

.  یدفراهم است تا بدون نیاز به نقطه کنترل پروژه خود را به انجام برسان





















Point Cloudابر نقطه  
 عدی  ابر نقطه ها به طور کلی توسط اسکنرهای سه ب. نقطه ای مجموعه ای از نقاط در فضای سه بعدی استابر

روجی به عنوان خ. تولید می شوند، که نقاط بسیاری را بر روی سطوح خارجی اشیاء اطراف خود اندازه می گیرند
از ابرهای نقطه برای اهداف زیادی استفاده می شود، از جمله برای ایجاد مدل هایبعدی، فرآیندهای اسکن سه 

CAD ه های  سه بعدی برای قطعات تولیدی، برای اندازه گیری و بازرسی کیفیت و برای تعداد زیادی از برنام
...تجسم، انیمیشن و 











قوانین و مقررات 





































پالک دستگاه






