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 چكیده 

از  يكی    قرارگرفته است.ژئوفیزيكدانان  مورد توجه  هوابرد  سنجی  مغناطیس  هایدر زمینه برداشتاستفاده از پهپاد  اخیراً  

اندازه بزرگ،    الباًغ  ها. آنباشدمی هاسنجمغناطیسپهپاد، ساختار  استفاده از  سنجی با  مشكالت عمده در زمینه مغناطیس

دارای   ، کم وزن، کوچك و نسبتاًممز که بسیار سبك  يك حسگر  در اين تحقیقزياد و مصرف انرژی بااليی دارند.  وزن  

يكی از ذخاير کشف   هايی بر رویسپس برداشت  .است، بر روی پهپاد چند موتوره نصب شده  است  مناسبیحساسیت  

و حسگر   سنج پرتونهای زمینی مغناطیسبرداشتنتايج بدست آمده با نتايج    .انجام شده است  شده معدن بابا علی همدان

را  پهپاد و اين نوع از حسگرها با استفاده از هوابرد سنجی ب مغناطیسقايسه توانايی بسیار خو. اين ماندممز مقايسه شده

 به اثبات رسانده است.  
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Abstract 

Recently, the aeromagnetic with Unmanned Aerial Vehicle (UAV) has been interested in by the 

geophysicists. The structure of magnetometers is one of a barrier of applying UAV for the 

aeromagnetic. The magnetometers are almost big in size, heavy, and have high power 

consumption. In this research, a Micro Electro Mechanical System (MEMS) sensor with 

lightweight, small in size and low power consumption has been installed on a multi-rotor UAV. 

Then a survey on one of Baba-Ali ore deposit of Hamedan has been performed. The obtained 

results have been compared with the result of the terrestrial proton magnetometer and MEMS 

results. The comparison reveals the high potentials of aeromagnetic with UAV and MEMS 

sensors.  
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 مقدمه      1

استفاده از پرنده های هدايت پذير از دور )پهپاد( روز به روز در علوم مختلف گسترش می يابد. علم ژئوفیزيك و مغناطیس  

ناطیس  منظور مغ  پاد بهاخیراً تالش های بسیار زيادی به منظور استفاده از پهسنجی هوابرد نیز از اين علوم مستثنا نیست.  

. زيرا    (2010،  ؛ سامسون و همكاران2019؛ جی و همكاران  2014)کارون و همكاران،    سنجی هوابرد انجام شده است

را  میزان ايمنی    و همچنین  هزينه های پرسنلی را نسبت به روش مرسوم به شدت کاهش داد توان    از اين طريق می

تواند تعادلی بین قدرت تفكیك کنندگی  با استفاده از پهپاد می  همچنین  .  (2018)کانینگ هام و همكاران،    افزايش داد

در مقايسه با برداشت های هوايی مرسوم، می    (.2019والتر و همكاران،  )  و مساحت محدوده برداشت شده ايجاد کرد 

)کانینگ هام و همكاران،  برداشت های هوايی انجام داد    ، کیلومتر بر ساعت  5  ، توان با استفاده از پهپاد با سرعت بسیار کم

از اين طريق فاصله بین نمونه های برداشت شده را کاهش داد. هم چنین با استفاده پهپاد می توان با ارتفاع  و    (2016

  100در ارتفاع  کمتری پرواز کرد و در نتیجه قدرت تفكیك کنندگی را نسبت به برداشت های هوايی مرسوم که معموالً

از چالش ها در استفاده از پهپاد ها به منظور مغناطیس سنجی  يكی    . (2017)مالهمیر،    متری انجام می شود، افزايش داد 

)ممز( که در ابتدا برای    1وزن زياد و مصرف باالی مغناطیس سنج ها می باشد. با معرفی حسگرهای میكرو الكترومكانیكی 

_____________________________________________________________________________________ 
1- Micro Electro Mechanical System (MEMS) 
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ت. اين نوع از امروزه مورد توجه ژئوفیزيكدانان قرار گفته اس  خیص اشیا فلزی توسعه داده شده بودند، جهت يابی و تش

حسگرها که قادر به اندازه گیری بزرگای میدان مغناطیسی هستند، بسیار سبك وزن می باشند. همچنین اندازه بسیار  

در پژوهش  کوچی دارند و نسبت به مغناطیس سنج های رايج مانند مغناطیس سنج پروتون بسیار ارزان قیمت می باشند.  

با استفاده از    پهپاد نصب شده است با برداشت زمینی  نوع از حسگرها که بررویبا استفاده از اين  حاضر نتايج برداشت  

 ساخت کشور کانادا مقايسه شده اند.   2متعلق به شرکت جممگنتومتر بسیار دقیق پرتون 
 

 روش تحقیق      2

معدن بابا علی همدان می باشد. اين محدوده به اين دلیل انتخاب شده    Cمحدوده مورد مطالعه در اين تحقیق ذخیر  

است که مطالعات ژئوفیزيكی و حفاری وجود ذخیره قطعی را ثابت کرده است. اما هیچ گونه عملیات معدن کاری که  

به وسیله ت  موجب تداخل در فرآيند برداشت های مغناطیس سنجی گردد، در محدوده مورد نظر وجود ندارد. مسیر برداش

 نشان داده شده است. 1پهپاد در شكل 

دو، پهپاد از محل جاده شروع به پرواز کرده است و پروفیل های يك و دو را در جهتی که با فلش های قرمز رنگ   و پروفیل شماره يك .1شكل

 ز يعنی روی جاده باز می گردد.انشان داده شده است طی کرده و دوباره به محل شروع پرو

تغییرات نسبی اندازه میدان مغناطیسی    ، غییر کنددر امتداد پروفیل برداشت تپهپاد از سطح زمین    صورتی که فاصلهدر  

در نتیجه اين فاصله با استفاده از يك حسگر لیزری اندازه گیری شده و فاصله پهپاد از زمین .  مین غیر قابل تفسیر استز

حدود يك کیلومتر می باشد.    طول پروفیل رفت و برگشتشده است.    متر ثابت نگه داشته  10در امتداد پروفیل حدود  

زمان برداشت زمینی با استفاده از مغناطیس سنج پروتون و حسگر ممز در حدود دو ساعت بود. در حالی که اين برداشت  

با استفاده از پهپاد کمتر از پنج دقیقه انجام شد. به منظور حذف اثرات نوفه پهپاد بر روی حسگر ممز، حسگر با يك  

 نشان داده شده است.   2نحوه اتصال حسگر به پرنده در شكل  متر از پرنده آويزان شد. دو د طناب سبك به طول حدو

 
متر از پهپاد با يك   2. به منظور جلوگیری از اثرات میدان مغناطیسی تولید شده توسط پهپاد بر روی حسگر، حسگر با فاصله حدود 2شكل  

 طناب آويزان شده است. 

_____________________________________________________________________________________ 
2- GEM Company 
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دت کل میدان مغناطیسی برای مسیر برگشت برای سه سری برداشت يعنی برداشت با  بعد از پردازش دادها پروفیل ش

با يك ديگر    3حسگر ممز نصب شده روی پهپاد، حسگر ممز به صورت زمینی و مغناطیس سنج پروتون در شكل 

متر فاصله  مقايسه شده اند. همان طور که دراين شكل مشاهده می شود باوجود اينكه پهپاد )حسگر ممز( از زمین ده 

همچنین به دلیل بازه  داشته است اما ناهنجاری زير سحطی را تقريبا مانند مغناطیس سنج پرتون آشكار کرده است. 

دينامیكی بیشتر حسگر ممز هنگامی که به صورت زمینی برداشت انجام شده است بهتر از مغناطیس سنج پرتون که در 

 عمل کرده است.   (2013)بودکر و کیمبال،  یدان مغناطیسی را نداردگراديان های باال توانايی اندازه گیری دقیق م

 
برداشت های مگنتومتر پرتون با دايرهای قرمز ضخیم، حسگر ممز به صورت زمینی با دايره های نازک آبی و حسگر ممز هنگامی که   .3شكل

 روی پهپاد نصب شده است با خط پر سبز رنگ نشان داده شده است. 

 گیری نتیجه      3

ی و تهیه نقشه های پتانسیل های معدنی  کتشاف سیستماتیك مواد معدن استفاده از پهپاد به منظور کاهش هزينه های ا

فلزی در کشور ما اجتناب ناپذير است. در مطالعه حاضر به منظور بررسی توانايی حسگرهای ممز در برداشت های هوايی  

با پهپاد اين نوع از حسگرها بر روی يك پهپاد چند موتوره نصب شده است. برداشت های انجام شده با برداشت های  

ر پروتون که يك مغناطیس سنج دقیق و استاندار در اين زمینه است مقايسه شده است. اين مقايسه نشان  زمینی مگنتومت

می دهد با استفاده از پهپاد می توان با دقتی قابل قبول و با سرعت بسیار بیشتر و با هزينه و خطرات بسیار کمتر از 

 ع از کشور را تهیه کرد. برداشت های هوايی سنتی نقشه ها مغناطیس سنجی محدوده ها وسی
 

 مراجع      4
Budker, D., Kimball, J., 2013. Optical magnetometry. Cambridge University Press. 
Caron, R.M., Samson, C., Straznicky, P., Ferguson, S., Sander, L., 2014. Aeromagnetic surveying using a simulated 
unmanned aircraft system. Geophys. Prospect. 62, 352–363. https://doi.org/10.1111/1365-2478.12075 
 
Cunningham, M., Samson, C., Wood, A., Cook, I., 2018. Aeromagnetic Surveying with a Rotary-Wing Unmanned 
Aircraft System: A Case Study from a Zinc Deposit in Nash Creek, New Brunswick, Canada. Pure Appl. Geophys. 
175, 3145–3158. https://doi.org/10.1007/s00024-017-1736-2 
 
Cunningham, M., Samson, C., Wood, A., Cook, I., Doyle, B., 2016. An experimental aeromagnetic survey with a 
rotary-wing unmanned aircraft system, in: SEG Technical Program Expanded Abstracts 2016. Society of Exploration 
Geophysicists, pp. 2129–2133. https://doi.org/10.1190/segam2016-13607329.1 
 
Ge, J., Li, H., Luo, W., Dong, H., Liu, H., Wang, H., Wang, W., Yuan, Z., Zhu, J., Zhang, H., 2019. Aeromagnetic 
system for a Multi-rotor unmanned aerial vehicle based on the Overhauser sensor. J. Instrum. 14. 
https://doi.org/10.1088/1748-0221/14/01/P01015 
 
Malehmir, A., Dynesius, L., Paulusson, K., Paulusson, A., Johansson, H., Bastani, M., Wedmark, M., Marsden, P., 
2017. The potential of rotary-wing UAV-based magnetic surveys for mineral exploration: A case study from central 
Sweden. Lead. Edge 36, 552–557. https://doi.org/10.1190/tle36070552.1 
 
Samson, C., Straznicky, P., Laliberté, J., Caron, R., Ferguson, S., Archer, R., Limited, S.G., 2010. Designing and 
building an unmanned aircraft system for aeromagnetic surveying. SEG Ext. Abstr. 29, 1167–1171. 
 
Walter, C.A., Braun, A., Fotopoulos, G., 2019. Impact of three-dimensional attitude variations of an unmanned aerial 
vehicle magnetometry system on magnetic data quality. Geophys. Prospect. 67, 465–479. https://doi.org/10.1111/1365-
2478.12727 


