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 طرح تحقیقاتیایده عنوان  -1

 داده های فتوگرامتری هوایی طراحی پلتفرمی بر پایه هوش مصنوعی جهت پردازش

 (تحقیقاتی طرح انجام ضرورت و موجود وضعیت تشریح) مسئله دقیق تعریف -2

بهبودهای قابل مالحظه ای را به دنبال داشته است. یکی از معدنکاری نیز نولوژی در سالهای اخیر فرایند به دنبال پیشرفتهای تک

را اد در معادن روباز می باشد که عالوه بر افزایش سرعت، دقت و کیفیت داده، ارتقا ایمنی پاین موارد استفاده از تکنولوژی په

در پردازش داده های  AIهدف از تعریف این ایده استفاده از قابلیتهای چشمگیر حوزه هوش مصنوعیمنجر گردیده است. 

بر این فتوگرامتری هوایی معدن جهت استفاده حداکثری از داده ها به همراه بهبود فرایندها و ارتقا شرایط ایمنی معدن می باشد 

ادی پاساس، هر چند عملیات برداشتهای نقشه برداری ماهانه معدن نیز طی چند سال گذشته با بهره گیری از برداشت هوایی په

عملیات پهپادی در ارزش افزوده بیشتری از  AI اما این فرصت وجود دارد که با بهره گیری پلتفرمظم انجام می گیرد من به طور

  و ایمنی به دست آید. انفجار -های زمین شناسی، ژئوتکنیک، حفاری حوزه
تغییر یا اصالح فرآیند، طرح مفهومی، دانش فنی، شامل: )تحقیقاتیاز اجرای طرح مورد انتظار  کمی یا کیفی نتایج -3

 ( ایجاد روش یا محصول جدید و ...
 را ارزیابی نمود:در معدن با بهره گیری از ابزار مورد نظر می توان به طور خودکار پارامترهای زیر 

  :موقعیت لبه و پاشنه پله هاشناسایی خودکار پارامترهای دیواره های معدن(Toe & Crest ) ارتفاع دیواره هاو  ، شیب ،

  با طرح معدناجرا شده شرایط این عرض پله های ایمنی و در نهایت مقایسه 
  :الزم به ذکر است در ریسه هاایمن ارتفاع اندازه گیری  به همراه شیب و عرض رمپهااندازه گیری خودکار رمپهای باربری .

گان باربری) مثل بهینه نمودن می توان بهبودهای در ناو GPSصورت تلفیق این داده ها با سنسور تراکهای مجهز به 

 مصرف سوخت،شرایط موتور،...( را تدارک دید.
 توده سنگ دیواره: شناسایی خودکار درزه ها و ساختارهای زمین شناسی و تحلیلهای آماری درزه ها 
 ی توده انفجار حفاری و انفجار: شناسایی خودکار دهانه چالها و امکان مقایسه انحرافها با هندسه طراحی، ارزیابی دانه بند

 شده.
  دامپها و دپوها: محاسبه خودکار حجم استوک پایلها 

 
 شرح روش پیشنهادی )اختیاری( -4
 عملیات فتوگرامتری هوایی و گرفتن تصاویر مختصات دار -1
 ورود تصاویر به داخل پلتفرم و پردازش سه بعدی فتوگرامتری -2
 مدلاعمال الگوریتمهای پردازش هوش مصنوعی بر روی ابر نقاط  -3
 تعبیه ابزارهای ارزیابی شرایط پله های معدن، رمپای باربری، شرایط توده سنگ و پترن های حفاری -4
 ارائه گزارش های مهندسی عملیاتی و آماری -5

 


