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ی میواد جیویمغناطیس سنجی یکی از روش های ژئوفیزیکی است که به صورت گسترده ای به منظور پیی 
ی ویژگی های حسگرهای مورد استفاده در این روش ژئوفیزیکی بیه گونیه ا. [1]معدنی مورد استفاده قرار دارد

در ایین صیورت روش . است که می توان برداشت های مغناطیس سنجی را به صیورت هیوایی نییز انجیام داد
ما به عنوان مغناطیس سنجی هوابرد با استفاده از بالگرد یا هواپی. مربوطه را مغناطیس سنجی هوابرد می نامند

ارتفیاع در روش سنتی از آن جایی که هواپیما ییا بیالگر بایسیتی در. یک روش مرسوم و سنتی انجام می شود
امیا ایین امیر موجیب . می تواند منطقه وسیعی را پوشش دهد[2]متر و بیشتر از سطح زمین پرواز کند100

. [3,4]کاهش قدرت تفکیک بی هنجاری های شدت میدان مغناطیسی زمین از یکدیگر می شود
منید سال پیش با کاربردهای نظامی، به تدریج دانشمندان در علوم مختلف عالقه95با معرفی پهپاد در حدود 
علومی مانند زمین شناسی، اکولوژی، کشاورزی، جنگلداری و غیره از جملیه آن. [5]به استفاده از آن ها شدند

دلیل افزایش کاربرد پهپادها در علوم مختلف مزایت های آن هیا نسیبت بیه پرنیده هیای. [9–6]ها می باشند
یابی بسیار این مزایا شامل عدم خطر جانی، سرعت برداشت باال، مکان. سنتی یعنی بالگرد و هواپیما می باشد

. [13–10]دقیق، قیمت پایین، هزینه نگهداری اندک، کارآمدی مناسب و سهولت به کارگیری آن ها می باشد
ابرد شیده با همه گیر شدن پهپادها ژئوفیزیک دانان نیز عالقه مند به استفاده از آن ها در مغناطیس سنجی هو

ه بین داده های برداشیت شیدجای خالیداده های مغناطیس سنجی هوابرد با پهپاد، می تواند . [25–13]اند
، بییه روش سیینتی بییا پوشییش وسیییف و قییدرت تفکیییک پییایین، بییا داده هییای برداشییت شییده [4,26]هییوایی
.، با پوشش اندک و قدرت تفکیک باال، را پر نماید[27,28]زمینی

. ی باشیدیکی از مشکالت سر راه استفاده از پهپاد در مغناطیس هوابرد ساختار حسگرهای مغناطیس سنجی م
اخییراً حسیگرهای سیسیتم میکیرو . آن ها معموال سینگین و بیزرگ هسیتند و مصیرف انیرژی بیاالیی دارنید

دارای دقیت این حسگرها که بسیار سبک و کوچک می باشیند. الکترومکانیکی معروف به ممز معرفی شده اند
مطالعه یکیی از در این. آن ها بیشتر به منظور ناوبری وسایل نقلیه توسعه داده شده اند. قابل قبولی می باشند

سیپس . حسگرهای ممز که دارای دقت مناسبی است راه انیدازی شیده و روی ییک پهپیاد نصیب شیده اسیت
انجیام برداشت هایی به صورت پروفیل های رفت و برگشت روی یک خودرو به عنوان یک بی هنجیاری فلیزی

. نتایج بدست آمده بسیار امیدوار کننده می باشد.شده است
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س سینج یکی از چالش های برداشت مغناطیس سنجی با استفاده از پهپاد اثرات نوفه مغناطیسی آن بیر روی مغنیاطی
ن بردن این روش های زیادی برای از بی. جاروبکپهپاد تولید می شودیقسمت اعظم این نوفه توسط موتورهای ب. می باشد

اس همیان این شیوه بیر اسی. به عنوان مثال پیشنهاد شده است از روش جبرانی استفاده شود. نوفه ها پیشنهاد شده است
اییراد روش جبرانیی . [29]روش جبرانی است که در مغناطیس سنجی هوابرد به روش های سنتی استفاده می شده است

ور نگیه روش دیگر حیذف نوفیه پهپیاد، د. نصب یک مغناطیس سنج اضافه بر روی پهپاد و پردازش های پیچیده می باشد
فاده از ییک به این ترتیب حسگر مغنیاطیس سینج را بیا اسیت. داشتن حسگر مغناطیس سنج از پهپاد حین برداشت است

پیشینهاد . [17]و یا با استفاده از یک میله از پهپاد دور نگه می دارند[23]طناب در زیر مغناطیس سنج آویزان می کنند
. [17,23]دشده است فاصله حسگر تا پهپاد در صورتی که به وسیله طناب در زیر آن آویزان شده است حدود سه متر باش

.را ببینید1در این تحقیق حسگر با استفاده از طناب در زیر آن آویزان شده است، شکل 

:برداشت داده
به گونه ای طراحی شده است تا به طور کامل خودرو را پوشش متر 30به منظور برداشت داده تعداد چهار پروفیل به طول 

ود آمیده نقطه ای که پرنده در ابتدا شروع به پرواز کیرده اسیت و در انتهیا فیر)پروفیل پنج مسیر پرواز پهپاد از خانه . دهد
ایین . به محل خانه میی باشید4به ابتدای پروفیل یک و پروفیل شش مربوط به مسیر پرواز پهپاد از انتهای پروفیل ( است

.عبور پهپاد از روی خودرو نشان داده شده است3شکل همچنین در . نشان داده شده اند2پروفیل ها در شکل 

(انمحوطه دانشگاه کردست: مکان)مسیرهای پرواز پهپاد . 2شکل 

(محوطه دانشگاه کردستان: مکان)عبور پهپاد از روی خودرو به عنوان یک بی هنجاری فلزی . 3شکل 

هرتیز میی 40سرعت افقی حرکت پهپاد دو متر بر ثانیه انتخاب شده است و از آنجایی که نرخ نمونه بیرداری حسیگر 
ار اوسییس داده های برداشت شده بیا نیرم افیز. سانتیمتر می باشدباشد فاصله دو نمونه برداشت شده از هم برابر پنج

همان طور که در این شکل مشاهده . نشان داده شده است4نتایج این پردازش ها در شکل . مونتاژ پردازش شده است
. می شود محل خودرو به خوبی آشکار سازی شده است

(محوطه دانشگاه کردستان: مکان)نقشه شدت میدان مغناطیسی . 4شکل 

(انزمین  چمن دانشگاه کردست: مکان)نحوه آویزان کردن حسگر از پهپاد . 1شکل 

سییار به دلییل مزاییای ب. استفاده از پهپاد در علوم مختلف روز به روز در حال گسترش می باشد
ی هیوابرد زیاد پهپادها ژئوفیزیک دانان نیز عالقه مند به استفاده از آن ها در زمینه مغناطیس سینج

بیازار عرضیه با پیشرفت تکنولوژی حسگرهای مغناطیس سنج سبک تر و کم مصرف تر به. شده اند
غناطیس در این مطالعه یک حسگر م. شده است که برای نصب بر روی پهپادها مناسب تر می باشند

نوان سپس برداشت هایی بر روی یک خودرو به ع. سنج ممز راه اندازی شده و روی پهپاد نصب شد
و حضور نتایج برداشت ها در نرم افزار اوسیس مونتاژ پردازش شده. یک بی هنجاری فلزی انجام شد

هپاد به این نتایج نشان می دهد استفاده از پ. بی هنجاری فلزی حاصل از خودرو به خوبی آشکار شد
نهاد میی پیش. منظور مغناطیس سنجی هوابرد با استفاده از حسگرهای ممز موثر و امکان پذیر است

نظیور شود از این سیستم بر روی یک ذخیره فلزی واقعی پیاده سازی شود و داده های مربوطه به م
.اعتبار سنجی با داده های مغناطیس سنجی زمینی مقایسه شود
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