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معدن طالی استان شاندونگ چین اولین معدن زیرزمینی ک شور ا سو
که د آن از اسکن لیز ی سوه ب عودی ا سوتهادی موی شوردی د طوی یو
ساله حدود  20کیلرمتراز ترنل های اصلی و بز گ ا سوکن

پروژی ی

شوودی و ن قوواب ا بووری موور د پووردازد وورا

ر ت نوودی ا یوون"م عوودن

دیجیتال"امکان طراحی و برنامه یزی بهتر ،بر سی کمی محصرالت،
نظا ت بر ماشین های ترنل و معدن سازی ا به همرای باالبردن میزان
امنی

میسر می سازدی دس

اند کا ان د مر د چگرنگی بکا یری اسکن لیز ی برای مدل سازی سه بعدی معدن طال

ترضیح می دهندی ذخایراصلی طالی چین د معادن طالی وا ع د استان شاندونگ را دا ند که بز ترین معدن مرلد
منطقه می باشد و ترسط روی طالی شاندونگ ) (SGGادا ی می شرد که ی

مرسسه دولتی وابسته به استاندا ی

شاندونگ اس ی استخراج معادن زیرزمینی د شرایط دشرا کا ی ،اغلب با مسیر یابی های دو از دسترس و عمیق و با
سردخالص جزئی انجام می رددی

نقشه برداری متداول
نقشه بردا ی د تمام مراحل چرخه کا ی ی

معدن نظیر طرح یزی نقشه و اجرا ،عملیات ،ترلید ،نظا ت و باز سوازی و

احیا کا برد داشته و مر د استهادی را می یردی به هرحال معادن زیرزمینی نیاز مبرم به مکان هایی برای نق شوه بوردا ی و
نقشه کشی دا ندی ضاهای تنگ و با ی
دشرا می سازدی ترنل هوای طر یول و با یو

و شرایط محیطی خش

و سخ  ،نصب و نگ هودا ی عال ئون نق شوه بوردا ی ا

و جر یوان هوای ناخرا سوته هورا و توردی هوای مر جورد د ا یون مجرا هوا ،موانع

بکا یری بهینه تکنرلرژی وز ،به منظر کنترل د یق و کامل می ردد ،د حالی کوه طورح اول یوه م عودن و هزی نوه هوای
عملیاتی باال ،د

بسیا و ر تن دادی های کا آمد ا می طلبدی
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محدودی

های عملیاتی دستگای های ترتال استیشن  ،ژیروسکرپ وتراز ،از دیگر جنبه های نامحسرس مشکالت کوا ی

هستندی این تجهیزات برای کا باز سی و نظا ت ،طرح و بر سی ترنل ها و جمع آو ی نقاب ان هورادی منا سوب بوردی و د
کا ساخ

شبکه های نامرتب مثلث بندی شدی ) (TINبرای ایجاد مدل های سادی سه بعدی مهید می باشندی به هر حوال،

ترلید مدل های تهصیلی سه بعدی از ترنل ها ،مسیرهای انحرا ی و بدنه های سنگی بوه طور م جوازی ،بوا ا سوتهادی از نق شوه
بردا ی معمرلی و متداول امری غیرممکن می باشدی نیاز به جمع آو ی دادی های زیرزمینی بهبردیا ته بورای سواختن یو
معدن دیجیتال ،مرضرعی برد که روی طالی شاندونگ ،به آن پی بردندی اسکن لیز ی سه بعدی با کاهش زمان و انرژی
مر دنیاز د

ر تن دادی ها می تراند د

مر د نیاز ا هن راهن کندی

شکل -1دستگای لیز اسکنر د حال کا د ی

معدن دیجیتال

معدن دیجیتال
تهکراولیه د مر د معدن دیجیتال به سالهای  1990برمی ردد ،اما این تهکرهن اک نورن بوه ای جواد مودلهای دیجی توالی سوه
بعدی وعملیاتی از ی

معدن تبدیل شدی اس ی این تهکر ،تجسن و مدیری

دادی های ضایی از ی

های عملیاتی و تصمین یری سیستن برنامه یزی منابع انسانی) (ERPتلهیق موی نما یودی هود
امنی

و باالبردن اندمان کا ی ،ترلید عملکرد بیشتر و بهبرد مدیری
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 GISا بوا ترا نوایی

م عودن دیجی توال ا وزایش

کا کنان ،تجهیزات و منابع طبی عوی ا سو

کوه ا یون

شامل تجهیزات برای خردکا کردن ماشینها ،تعمیرات و زمانبندی آن هوا و همن نوین ز موین شنا سوی ،برنا موه یوزی م عودن و
کاهش مخاطرات می باشدی
اسکن لیزری
د طی ی

پروژی یکساله حدود  20کیلرمتراز ترنل هاکه 650متر زیر سطح را داشتند ،د شرایط داغ و مرطرب ،ترسط

اسکنر سه بعدی Trimble FXاسکن شدی و اطالعات مربرب به آنها ضبط شدی(شکل  )1این مرحله اسکنر ا بوه سوطح
مترسط عملکرد خرد انتقال می دهد که البته (بستگی به بازتاب پذیری تا سطح باالی 100متر)و د جه حرات متغیر بوین 5
تا  45د جه سانتیگراد دا دی ا ر د

میلیمتری مدنظر باشدی هنگامی کوه ا سوکن م یودانی کا مول یع نوی 360د  270د جوه

مدنظر باشد هر پس اسکن  pass scanحودود  5د ی قوه ب طورل موی انجا مود کوه نتی جوه آن  65میل یورن نق طوه ا سوکن شودی
می باشدی ترنل ها با ی
باشند ،اما سرع

و با پهنای بین  3تا  6متر هستندی د حالی که عالیتهای اندازی یری نباید د ترلید دخال

بسیا مهن می باشدی با استهادی همزمان از سه پایه ،براک

دا شوته

ها و ضمائن آن ها ،د سوتگای ا سوکنر د مودت

چند د یقه سرهن و برپا می شردی هر اسکن کمتر از پنج د یقه طرل می کشد ونیازی به ترازکردن دستگای نیس ی

شکل  -2اندازی یری سه بعدی نقطه ابری با استهادی از Trimble RealWorks

برای اطمینان از صدای متناسب بین اسکن های پی د پی ،ترپ های هد

د نقاب همپرشانی اسکن ها ورا دادی شودندی

آنها به عنران نقاب ری و اتصال عمل کردندی برای اتصال اسکن ها به سیستن مختصات م عودن ،ن قواب بور وی دیرا هوای
ترنل عالم

ذا ی شدند به رنه ای که د اسکن ها ابل دیدن با شوندی ا یون عال ئون بوا ا سوتهادی از تر توال استی شون ا ود
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صهحه منعکس کنندی ،اندازی یری شدندی انتشا خطاهای د یق براساس تنظین کمترین مربعات ،نشان داد که ی
بین هر  4اسکن برای دستیابی به د

الزم برای همه محاسبات کلی ،کا ی اس

(با طعی

عالم

بیشتر از )%5ی

مدل های سه بعدی
از نقاب ابری مرجع جغرا یایی ،با استهادی از دستگای تریمبل یول و کوس) ،(Trimble Real Worksمودلهای سوه -
بعدی ترنل ها ساخته شدی(شکل )2برای بدس
اصلی از  1سانتیمتر به  5سانتیمتر تغییریا
نداش

ی الزمه ایجاد ی

آو دن ی

مجمرعه دادی های ابل کن تورل ،ا صوله وذا ی ن قواب ا بوری

ی کاهش اکتر  ،25نه تنها د د

 TINاز دیرا های ترنل و تردی ها ،حذ

مدلها بلکه د محاسبات بعدی هن تواییری

مثلث های غیرضرو ی وج بوران ضواهای خوالی د

دادی ها برد ،که از مرانع یا تداخل امراج د هنگام اسکن کردن ناشی می شدندی سپس لرله ها و کانال ها ،مجراها ،کا نوال
های زهکشی و سایر مرا د بصر ت دستی خا ج شدند(شکل)3ی
مرا د دیگر که اشکال منظن داشتند و به صر ت نماهای سه بعدی مدل سازی شدند ،مجراها و دیگر عرا ض بردندی
معدن دیجیتال حاصله(کنرنی) بسیا د یق تر و کامل تر برد از معدنی که د ایر ب کوا یری و شوهای م توداول و مع مورلی
ممکن برد حاصل شردی تمام دادی ها به نرم ا زا  CADمنتقل شدندی
از آنجا که سیستن  Trimble FXمی تراند دادی ها ا برای استهادی د بسته معدنی  SURPACKترلید نماید ،دادی ها
به سرع

با نرم ا زا مرجرد بصر ت جامع و یکپا چه د می آیندی

شکل  -3مدل سه بعدی ی

حهری معدنی که مدل TINو استخراج دستی مراد ساختمانی ا نشان می دهدی
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برنامه های کاربردی
معدن دیجیتال اطالعات به وزی د مر د شرایط ،وضعی
های کا بردی اصلی ،محاسبه احجامی اس

و مقدا ترلیدات د اختیا ما را می د هودی ی کوی از برنا موه-

که نیاز به تعریف و شناسایی ی

سطح مرجع دا ند و د کف تحتانی یو

بخش از ترنل وا ع شدی اندی سقف به صر ت اشکال دووجهی بنظر می سدکه بصر ت مربع های کرچ
اندی هرمربع به صر ت مکعب هایی به سم

سطح مرجع طرح یزی شدی و شکل ر ته اس

ا امکان پذیر می سازد(شکل)4ی کاهش اندازی مربع ها مطابق با ی

شکل ر توه

که این امر محاسبه اح جوام

نمرنه چگالی از سقف بردی و بنابراین د و

اح جوام

ا باالمی بردی
معدن دیجیتال همننین ،طی وند تغییر شکل و رونشس
طراحی اولیه مقایسه نمردی و میزان امنی

بوالقری د تر نول هوای جد یود ا بوا نمر نوه هوای

خوا ،،امن یو

ا د هر دو مر د مشخص می سازدیبه عالوی معدن دیجیتال ،با ا ائه مودل هوای

تهصیلی از تردی های سنگی و مدلهای سه بعدی ازترنل ها ام کوان ب کوا یری ما شوین هوای م عودنی بودون یول ا وراهن
می سازدی مقایسه معدن دیجیتال با نقشه پیش رض آن  ،بر سی میزان پیشر
نراحی باالی رس ها یا پایین شکا

ا یون پوروژی  ،د مورا دی نظ یور ت شوخیص

ها و بر سی حجن مراد جابجاشدی ،ا ممکن می سازدی

شکل  -4نمای مکعبی و عمردی ایجاد شدی از نقطه ابری

نرامبر  -2013نشریه بین المللی GIM
آخرین به روز رسانی :سوم دسامبر 2020
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