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موسسه سنجش از دور بصیر
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موسسه سنجش از دور بصیر اولین مجموعه
خصویص ایراین عضو جامعه بینالملیل فتوگرامتری
و سنجش از دور است که از ســــــــال 1378
فعالیــــــت خود را آغاز نموده و با به کارگــــیری
مجمــــوعه ای از متخصـصــــان و مشــــــاوران
طراز اول با ارائه خدمـــــــات تصویر بــــرداری
و نقشه برداری ماهـــــــــــواره ای و پهپـادی،
اقدام به برطرف نمـــــــــودن نیاز شرکت ها،
در حــــــــوزه های مختــــــــلف یم نماید
این موسسه نماینـــــــــده رسیم شرکت
های اسکات و بوده و یم تواند طبــــق نیاز
مشــــــتریـــان ،تجــــهیزات و خدمـــــــات
خود را در حوزه پهپادها و تجهیزات و سنسورهای
چندطیفی ،فراطیفی ،لیدار و نیز خدمات و
تصاویر هوایی و ماهواره ای تأمین نماید

موسسه سنجش از دور بصیر قادر است نقشه برداری
هوایی را در مدت زمان مناسب و با هزینه بسیار
رقابیت ،با جزئیات کامل درمقیاس بزرگ ارائه نماید

پیشرفت های سریع در توانایی های پهپادهای ،باعث شکوفایی
فتوگرامتری پهپادی در تولید محصوالت مختلف مکانی نظیر ابر
نقاط متراکم سه بعدی ،مدل رقومی ارتفاعی و ارتوموزاییک در
نقشه برداری معادن گردیده است.
31.8%
21.5%
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ما به شما
کمک می کنیم
سریعتر بزرگ
شوید!
سنسور لیدار

استفاده از این سیستم در محاسبه حجم
عملیات خاکبرداری ،خاکریزی ،سطوح و
احجایم که قابلیت اندازه گیری دارند و
همچنین برداشت دوره ای معدن با استفاده
از این سیستم کامال عملیایت خواهد بود

داده های ﻓﺮاﻃﯿﻔﯽ
مهمترین کاربرد دادههای فراطیفی در
زمینشنایس و معــــــــدن ،تهیـــه نقشههای
زمینشنایس بزرگ مقیـــــاس ،یپجویی و
اکتشاف انواع ذخایر معدین و  ..است

سیستمهای اطالعات مکانی
اکثر معادن دارای گستره وسیعی هستند لذا
مدیران نیازمند دستریس به حجم زیادی از
اطالعات مکانمبنا جهت هدایت
عملیات یمباشند .در این راستا فنآوری
سیستمهای اطالعات مکاین با در اختیار
،قــــرار دادن ابزار متنـوع جهت جمعآوری
ذخیرهسازی ،پردازش و نمایش اطالعات
مکـــــــــاین به عنوان حایم
تصمیمگیریهــــای مدیــران یاری یمنماید
LEFT FOOTER: Designfreebies.org
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با استـــــفاده از
خروجی سه بعدی
حاصل از پــردازش
تصاویر ،یم توان با
کمک سنـــسور های
مختــــــــــــلف ،مدل
سه بعــدی معدن
را شبیه سازی نمود.

مدلسازیسهبعدی
یب شک یــــیک از بزرگتریــــن استفاده
ماهواره
تصاویـــــــر
از
کننـــــــدگان
ای و پهپادی ،شرکت های مختـــــــلف
حوزه ی معادن یم باشنــد .به طور کیل
یم توان موارد استفاده از تصاویر برای
شرکت های معدین را به  3دسته تقسیم کرد
مدل سازی سه بعدی با استـــــفاده از
خروجی سه بعدی حاصل از پــردازش
تصاویر ،یم توان با کمک سنـــسور های
مختــــــــــــلف ،مدل سه بعــدی معدن
را شبیه سازی نمود تا بتوان از آن جهت
برآورد تغییرات وضعیت معدن در بازه های
عملیات
حجم
محاسبـــه
مختلف،
زماین
.خاکبرداری و خاکریزی و نیز امور تبلیغایت
استفاده نمود استفاده از سنسور هایپر اسپکترال
(فراطیفی) ،جهت اکتشاف رگه های جدید
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معــدین و کاین های سطحی ،آماده سازی و
.تصمیم گیری برای کاوش های جدیدتر در معادن
مدیریت
های
سیستم
طراحی
معدن
مختلف
های
فرآیند
یکپارچه
الزم به ذکر است موسسه سنجش از دور
بصیر ،با داشتن دانش فین ،پرسنل مجرب
و تجهیزات پیشرفته ،یم تواند در تمام
با
متناسب
خدمات
فوق
های
زمینه
نماید.
ارائه
معدین
های
شرکت
نیاز
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Cu vix velit postea antiopam. Te deserunt abhorreant qui. Eu
labitur detracto suscipiantur his, pri an prima assentior, vis
tation pertinax cu.
مدلسازي ،تخمين ذخيره وتعيين محدوده نهايي
جزء مهم ترين مراحل طراحي هر معدن روباز مي
باشند .در اين ميان يکي از مهم ترين مسائلي که
زمين شناسان و مهندسين معدن همواره با آن
روبرو بوده اند ،تعيين حدود ماده معدني (کانسار)
و تخمين کميت و کيفيت ذخيره بوده است .در
اين مقاله نتايج مدل سازي و تخمين ذخيره به
روش زمين آماري براي معدن مس ايجو ارائه مي
گردد .به منظور انجام مراحل فوق از نرم افزار
 Datamineاستفاده شده است .در ابتدا با استفاده
از اطالعات موجود نظير داده هاي اکتشافي ،مقاطع
زمين شناسي و غيره ،شکل کانسار به صورت
يک پوسته توخالي تهيه و سپس اين پوسته با
درنظرگرفتن شيب و امتداد اليه ،توسط بلوک هاي
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کوچکتر پرگرديد .در مرحله بعد تحليل هاي آماري
و زمين آماري بر روي داده هاي اکتشافي صورت
گرفته و عمليات تخمين عيار براي مدل بلوکي ،با
روشکريجينگ انجام شد .پس از بررسي صحت
تخمين ها از طريق اعتبارسنجي متقابل ،ميزان
ذخيره کانسار محاسبه گرديد .بر اساس نتايج روش
کريجينگ ،مقدار ذخيره معدن ايجو ،حدود 40
ميليون تن با عيار متوسط  0.39درصد مي باشد.

مؤسسهسنجشازدوربصیر
تهران ،میدان هروی ،بلوار شهید پناهی نیا
برج گلزار طبقه هشتم ،واحد 40
تلفن021-22943352 :
info@basir-rsi.com
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