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מיפוי בעזרת כלי טיס בלתי מאוישים
סקר ספרות
מאי 2015
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מבוא
•

•

•

•

תחום המיפוי והגיאו-אינפורמציה עובר מהפכה בשני העשורים
האחרונים עם הופעתן של טכנולוגיות מיפוי מתקדמות יחד עם
הדרישה למידע גיאו מרחבי בעל דיוק גבוה וברזולוציה גבוהה.
הרכשת מידע ומיפוי תוך שימוש בכלי טייס בלתי מאוישים זכה
להתפתחות מואצת בשנים האחרונות.
אין ספק שהנושא יהפוך להיות לאחד מהתחומים הטכנולוגיים
הבולטים בשנים הקרובות בסקטור המיפוי האזרחי בכלל,
ובתוך זה יתפוס מקום נכבד בפרויקטים של מיפוי לאומי.
לצורך זה בוצע סקר ספרות בנושא.
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כללי
• סקר ספרות זה מתמקד בסקירה של מערכות מיפוי
מוטסות בלתי מאויישות ,בדגש על ביצוע מיפוי וחישה
מרחוק .הסקר נחלק לארבעה פרקים:
.1

.2
.3
.4

תאור הקונספט של מערכות אלה ,סיווג תיאורי של סוגי
המערכות על סמך נתונים פיזיקליים ,רגולציה -על הבעייתיות
והקשיים בקבלת היתרי טיסה ,שימושים אפשריים תוך
התייחסות לפוטוגרמטריה וחישה מרחוק.
תמצית של מדריך ללקוחות.
סקירה לגבי השימוש במערכות מוטסות בלתי מאויישות
בארגוני מיפוי לאומיים באירופה.
מחקר לדוגמה.
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פרק 1

על מערכות בלתי מאוישות והשימוש
בהן לצרכי חישה מרחוק
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מערכת ולא מטוס
הרכיב המוטס של המערכת מעניין וחשוב ,אך הוא חסר
תועלת ללא הרכיב הקרקעי.
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רכיבי המערכת
רכיבים מוטסים:
–
–
–
–
–
–

רכיבים קרקעיים:

שלדת המטוס
מערכת כוח ודחף
אוויוניקה
יחידת עיבוד מרכזית
מכשור
Transponder

–
–
–
–

תכנון משימה
שליטה במטוס
הפעלת מכשירים
קבלת נתוני המכשור ,עיבוד
והפצה

טלקומיוניקציה

יחידת הבקרה האווירית
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פריקת תמונות בשטח עם סיום המשימה

סכמה של הממשק בין המטוס לבין תחנת השליטה הקרקעית
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)סיווג של מערכות (ע"ס נתונים פיזיקליים
Category

Acronym

Nano

Range
(km)

Flight Altitude (m)

<1

100

<1

Endurance (h)

MTOW
(kg)
< 0,025

Micro

μ

<10

250

1

<5

Mini

Mini

<10

150-300

<2

<30

Close Range

CR

10-30

3000

2-4

150

Short Range

SR

30-70

3000

3-6

200

Medium Range

MR

70-200

5000

6-10

MRE

>500

8000

LADP

>250

LALE

>500

3000

MALE

>500

14000

24-48

1500

HALE

>2000

20000

24-48

450012000

Unmanned Combat Aerial Vehicle

UCAV

~1500

10000

~2

10000.

Lethal

LETH

300

4000

3-4

250

Decoy

DEC

0-500

5000

<4

250

STRATO

>2000

Medium Range Endurance
Low Altitude Deep
Penetration
Low Altitude Long
Endurance
Medium Altitude Long
Endurance
High Altitude Long
Endurance

Stratospheric

50-9000

20000-30000

10-18

1250
1250

0.5-1

350

>24

<30

>48

30-?
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Draganflyer X6
a micro UAS

Delfly micro
a nano UAS

AerovVironment Micro UAV
a nano UAS

Cropcam
a micro UAS

Figure 5: Gatewing K-120
a micro UAS

Geocopter
a mini UAS

Altair Insect
a close range UAS

QinetiQ Zephyr
a HALE UAS
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רגולציות טיסה
•

•
•
•

נכון לזמן זה ,לא קיימות רגולציות טיסה אחידות לגבי הטסה של
 ,UASלבטח לא באירופה.
הרגולציות בארצות השונות גם הן לא ברורות דיין והטסה של UAS
מצריכה לקבל אישורים מרשויות התעופה האזרחיות בכל מדינה.
 UASהטסים בגובה נמוך יופעלו בדרך כלל במרחב אווירי מוגבל הן
בגובה הטיסה והן תוך הבדלה והגבלת טיסה מחוץ לאזורים
אסורים.
בדרך כלל מופעלים ה UAS -במרחב המוגדר כמרחב בלתי מפוקח
) (Uncontrolledע"י הבקרה האווירית .תוך יידוע של משתמשים
אחרים בדבר שהייתו של ה UAS -במרחב.
משימת קבלת אישור טיסה אינה קלה כלל וכלל ,חלק מהדרישות אינו ברור
לחלוטין עדיין ,היות והרגולוציה נמצאת עדיין בהתהוות.
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רגולציות טיסה (המשך)
• טיסה בגובה רב יותר ,במרחב אווירי מפוקח ,מצריכה הפרדה של ה-
 UASמכלי טיס אחרים ע"י רשויות התעופה ( )ATCולכן נדרשת במקרה
זה הגדרה של מרחב ספציפי תלת-מימדי בו מותר ל UAS -לטוס בלעדית
בו (מעין קופסה תלת-מימדית) ,תוך איסור לכלי טיס אחרים לחדור אליו.
•  UASקל משקל  ,Class Iפועל בדרך כלל במרחב אווירי שאינו מפוקח,
תחת פיקוח מאוד קרוב של המטיס ובתנאים של קיום קו ראיה בינו ובין
המטוס .הוצאה לפועל של טיסות מסוג זה מצריכה אישור הטסה הכולל:
–
–
–
–
–
–

אישור על בטיחות הטיסה
אישור מסמכים
רישוי ואימון
לגבי  UASכבדים יותר ,בעלי מסה כללית של יותר מ-
מגבלות ,ועוד
 150ק"ג והמופעלים בדרך כלל בגבהים של למעלה
ייצור המטוס
מ 150 -מ' ,קיימות מגבלות הטסה חמורות בהרבה
NOTAM
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התפתחות כמותית של UAS
• בין השנים  2004-2008מספר המערכות הכפיל
את עצמו ויותר.
• לגבי  UASקל משקל  Class Iהנתונים גבוהים
יותר והגיעו ל.260% -
זאת למרות שהרגולציה לא תוקננה עדיין וישנה
בעייתיות בהפעלה של מערכות
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יתרונות השימוש בUAS -
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שימושים בUAS-
•
•
•
•
•

•

צרכים ממשלתיים -צרכי אכיפת חוק ,בטחון אזרחי.
כיבוי אש והצלה -שריפת יערות ,פעילויות הצלה בחרום,
מקרים אחרים בעלי חשיבות.
אנרגיה -מעקב של תשתיות דלק וגז המפוזרות בשטח.
חקלאות ייעור ודיג -ניטור סביבתי ,איבוק יבולים ,ביצוע
אופטימיזציה לניצול של משאבים ,הגנה על שטחי דיג.
תצפיות על הקרקע וחישה מרחוק -ניטור של מזג אוויר,
צילום אווירי מיפוי ומדידות ,אירועים סייסמיים ,ניטור של זיהום
אוויר ואירועים אחרים.
תקשורת ושידור -ניתן להשתמש ב UAS -כפלטפורמות
מוטסות.

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

מיפוי פוטוגרמטרי אווירי
•

•
•

•

משתמשים בהרבה מערכות  UASקטנות לביצוע משימות פוטוגרמטריות
מסורתיות ,כמו :צילום אווירי ,מיפוי ווקטורי ,ייצור  ,DSMייצור אורתופוטו,
וכו'.
האילוצים שהוטלו על ביצוע טיסה תוך שמירה על קו ראייה עם המטוס,
מגבילים את גודל השטח הניתן לכיסוי בטיסה אחת.
פרויקטים רבים שבוצעו דיווחו על קבלת דיוקים גבוהים ביחס למדידות
מסורתיות ,בעיקר תודות לרזולוציה הגבוהה (מילימטרים עד סנטימטרים)
של הצילום וגובה הטיסה המוגבל ( 50-200מ').
חברות פרטיות כמו  Germaticsבגרמניה או  SmartPlanesמייצרות
אורתופוטו ברזולוציה גבוהה עבור מסלולי גולף ,חקלאות ,ייעור ובנייה.
 Gatewingשבבלגיה מבצעת עבודות מעקב רגולריות במכרות פתוחים
ובמחצבות ,כמו גם עבודות לצרכי תכנון וניטור של אתרי בנייה.
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דוגמאות לעבודות
יצירת  DSMשל מכרה פתוח ללא צורך בהפסקת העבודה וללא
לקיחת סיכונים-
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דוגמאות (המשך)
 DSMשנלקח ממחצבה עובדת-
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דוגמאות (המשך)
מודל קווי גובה שיוצר מה-DSM -
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פרק 2

תקציר מדריך ללקוחות
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מהו מיפוי בעזרת מטוס זעיר ללא טייס
(?)SUA
•

•
•

•

מטוסים זעירים ללא טייס מכונים בשמות שונים :מצלמה מוטסת ( flying
 ,)cameraמטוס מונחה מרחוק ( ,)RPAכלי אווירי בלתי מאוייש (,)UAV
מערכת אווירית ללא טייס ( ,)UASמטוס לא מאוייש ( ,)UAומטוס זעיר
ללא טייס ( .)SUAבמדריך זה ייעשה שימוש במושג .SUA
ה SUA -מגיע בשתי תצורות אפשריות :כלי רוטורי (בדרך כלל הכוונה
לכלים רב-רוטוריים) וכלי בעל כנף קבועה.
ב SUAs -רוטוריים משתמשים בדרך כלל לצרכי פיקוח ,מעקב ,ולמטרות
תצוגה (במיוחד לגבי מבנים) בשל יכולות התמרון שלהם ,יכולות הריחוף
וההפעלה במרחב מוגבל.
מטוס בעל כנף קבועה הוא סוג ה SUA -בו משתמשים לצרכי מדידה
ומיפוי מעל אזורים גדולים עד לגודל של  1קמ"ר ,בדומה למטוס רגיל.
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דוגמא למטוס בעל כנף קבועה

דוגמא ל SUA -רב רוטורי
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מיפוי בעזרת ( SUAהמשך)
• בצרוף עם פוטוגרמטריה ,הטכנולוגיה מתפתחת והולכת המספקת
פלטפורמה חדשנית להרכשת הדמאות מגובה נמוך.
• ה SUA -מספק למשתמשים את היכולת ליצור מודלים דיגיטליים של
פני השטח ( )DSMואורתופוטו מתצלומי אוויר לשטחים בגודל בינוני.
• ניתן לייצר בעלויות זולות יותר ועם מחזורי תכנון קצרים הרבה יותר
מהמקובל.
• משתמשים ב SUAs -למגוון של שימושים כולל ביצוע סקרים
מוקדמים לתכנון של פרוזדורים וזכויות קדימה לתחבורה ,מדידות
נפח ,מדידות טופוגרפיות מתקדמות ,פיקוח על אתרי הטמנת
פסולת ,ועוד.
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כיצד זה עובד?
•

•
•
•

במקרה של  SUAקבוע כנף מדובר במערכת אווירית הכוללת
 ,)Global Navigation Satellite System( GNSSמערכת
אינרציאלית ( ,)INSסוללה ,מכשיר רדיו ומצלמה עם מינימום 10
מגה פיקסל לצילום.
מחשב נייד (הידוע כתחנה הקרקעית או ה )GCS -משמש להפעלת
ה.SUA -
ע"י הגדרה מראש של אזור העניין ב ,GCS -ה SUA -יכול
להשתמש במערכת הניווט המותקנת בו כדי לטוס אוטומטית
מההמראה ועד לנחיתה.
המרחב יכול להיות ממופה בצורה פוטוגרמטרית ע"י הרכשה של
סטריפים של צילומים עוקבים של המצלמה שהינם בעלי חפייה הן
לאורך הצילום והן חפייה צידית בין הסטריפים.
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ה SUA -מצלם מאות של
הדמאות בעלות חפייה

תכנית הצילום של הSUA -
מוגדרת ומותאמת בשטח

ה SUAs -יכולים גם להיות
מוטסים ידנית לצורך צילום
תמונות אם יש צורך בכך .בדרך
כלל נאגרים הצילומים במצלמת
הכלי וקבצי הרישום המתייחסים
למיקום ולגובה ,הנוצרים תוך כדי
הטיסה בעזרת מערכת ה,GNSS -
משודרים בזמן אמת למחשב
הטבלט בעזרת קשר הרדיו.
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כיצד זה עובד? (המשך)
• ברוב האתרים יזדקקו לריבוי יעפים ,במיוחד כאשר נדרשים למפות
אזורים גדולים .החלפות סוללה יידרשו באינטרוואלים משתנים
בהסתמך על המערכת בה משתמשים ותנאי מזג האוויר .לאחר
הנחיתה ניתן לבחון במהירות את הצילומים שצולמו עוד באתר כדי
להבטיח שכל האזור צולם במלואו כנדרש בכל טיסה.
• לאחר השלמת הטיסה ,צילומי המקור נפרקים מהמצלמה ומעובדים
בתוכנות פוטוגרמטריות מקצועיות המספקות את הDSM -
והאורתופוטו המעוגן קרקעית .ישנו מגוון רחב של ספקים ותצורות
ציוד הזמינות בשוק וניתן לצפות לכיסוי שטח של כ 1 -קמ"ר
במהלך גיחת צילום אחת .עם תכנון נכון מראש וסוללות רזרביות,
ניתן לבצע מספר גיחות ביום.
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מהו התהליך לעיבוד התמונה?
קיימים שלושה צעדים עיקריים לעיבוד התמונה:
– עיבוד מקדים
מחיקת תמונות עודפות או בעלות איכות נמוכה ,סילוק עיוותים
בעזרת מודל הקליברציה של המצלמה.
– רגיסטרצייה
מיקום התמונות והאוריינטציה שלהן במערכת קואורדינאטות
המוגדרת ע"י הצרכן.
– יצירת DSM
נקודות  3Dאינדיבידואליות מיוצרות ע"י ביצוע קורלציה
אוטומטית של פיקסלים זהים המופיעים לרוחב כל תמונה .ברגע
שנוצרו ,נקודות התלת-מימד ניתנות להיות מקושרות כדי ליצור
את הסבך המתאר את פני השטח ברזולוציה משתנה.
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מהן תקנות ההפעלה?
•

•
•

•

(מתייחס לבריטניה)

החברה ומפעילי ה USA -מחוייבים בקבלת רישיון הפעלה
של רשות התעופה האזרחית (.)CAA
החברה חייבת לספק לרשות מדריך הפעלה של הSUA -
ומדריך טכני שלו.
מפעילי  SUAמסחריים (מטיסים) בבריטניה מחויבים גם
להשתתף בקורס בבית הספר של ה CAA -ולעבור בהמשך
גם מבחן מעשי בהטסת ה SUA -שעליהם להפעיל.
ביטוח תעופתי.

התקנות ב UK -משתנות עם זמן ויש להתעדכן באתר של הCAA UK -
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המגבלות של מערכות  SUAבביצוע
מיפוי (מתייחס לבריטניה)
•
•
•
•
•

התקנות הנוכחיות מאפשרות להשתמש במערכות  SUAקטנות ככלי
מסחרי בבריטניה (גובה טיסה של עד  122מ').
בהינתן מגבלות המשקל המוכתבות ע"י  ,CAAציוד מדידה כבד כמו
 LIDARאינו ניתן בזמן זה להיות מוטען.
לכן משתמשים במקום זה בפוטוגרמטריה ,בטכניקות הMulti--
.image/Structure-from-Motion
תפוקות המידע מוגבלות בינתיים למוזאיקות של אורתופוטו ול.DSMs -
מגבלות ההטסה כוללות:
–
–
–

אי הפעלה מעל אזורים אורבניים גבוהים.
מוגבל להפעלה בקו ראייה שאינו עולה על  500מ'.
מזג אוויר -בעיקרון מדובר במהירות הרוח.

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

על דיוקים
•
•
•
•
•

דיוק הינו פקטור חשוב מאוד לאיש מקצוע הנדסי העושה שימוש
במודל מיפוי או בתרשים.
חשוב שהלקוח יגדיר למבצע המדידה מה הדיוקים הנדרשים
בפרויקט.
מבצע המדידה המשתמש ב SUA -יוכל לתכנן את המדידה כדי
לייצר תוצאות קרובות ביותר לדיוקים הנדרשים בפרויקט ,או להגיד
שהשימוש ב SUA -אינו מתאים לדיוק הנדרש.
בכל המקרים על מבצע המדידה לצרף לתוצרי המידע שהוא מספק
דו"ח המתאר את השיטות בהן השתמש.
על הדו"ח גם להכיל מדגם טוב של בדיקות אימות קרקעיות שהן
תוצר של טכניקות מדידה אחרות כדי להעניק ללקוח בטחון ואמון
במידע המסופק.

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

על דיוקים (המשך)
•

•
•

•

•

ככלל אצבע ,הדיוק (או הדיוק היחסי) של תוצר ה SUA -לאחר העיבוד,
מוערך להיות ברמה של  1-2פיקסלים במישור וברמה של  2-3פיקסלים
במימד הגובה.
הדיוק המוחלט של מדידת ה SUA -יהיה תלוי ברמת העיגון הקרקעי
הנגזרת ממערכת ה GNSS -ו/או מנקודות הבקרה הקרקעיות (.)GCPs
מאחר ו SUAs -אינם מצויידים ב GNSS -גיאודטי ,אם  GCPsאינם
נלקחים בחשבון דיוק התוצאות יכול לסבול מתזוזה גלובלית של עד 30
מ' ,כתלות בתנאים אטמוספריים/גיאומטריית לוויינים ,וכו'.
ע"י שימוש ב GNSS -גיאודטי ומספר מתאים של נקודות בקרה בשלב
העיבוד ,דיוק התוצר יכול להיגזר מהרזולוציה הקרקעית הממוצעת של
הצילום.
שימוש בעיקרון זה אומר ,שאם למשל הרזולוציה הקרקעית של הצילום
הינה  40מ"מ הדיוק יכול להיות מוערך כ 40-80 -מ"מ פלנימטרית ו80- -
 120מ"מ אלטימטרית ,בקירוב.

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

הסכנות שבשימוש והנגזרות מהן
(מתייחס לבריטניה)
•
•
•

•
•

ה SUA -הינו מעין טיל אווירי בעל מסה העלול להיכשל וליפול
במהירות לקרקע.
בשל המודעות לזאת ,הטילו מגבלות באשר למקומות בהן ניתן
לבצע טיסות ותחת אלו תנאים אפשר לבצע טיסה.
ה CAA UK -סיווג את ה SUAs -לקטגוריות לפי משקל כדי ליצור
גבולות ברורים בהקשר של מי יכול להטיס אותם והיכן.
הקבוצה הכבדה ביותר של ה SUAs -מצריכה מפעילים מיומנים
יותר והיא מותרת להפעלה תחת קבוצת תקנות נפרדת.
חשוב לבדוק ביסודיות שהמפעיל עומד לפעול לפי התקנות וקיבל
הדרכה מלאה בנושא הסיכונים ותוכנית הטיסה ,לפיכך ימוזער
הסיכון לקיומן של תאונות חמורות.

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

יתרונות ה SUAs -בביצוע מיפוי
• היתרון העיקרי בשימוש היא יכולתו לספק פלטפומה
מונחית מרחוק להרכשה של צילום אווירי מגובה נמוך.
• ה SUA -יכול להיות מובל במכונית מאחור או להיות
משונע כמטען במטוס.
• ל SUA -ערך מוסף בשל יכולתו לכסות שטחים גדולים
במהירות ולפעול כאשר אין אפשרות לבצע גיחות צילום
אוויריות ,או כאשר קשה או מסוכן לבצע מדידות קרקעיות.

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

יתרונות השימוש (המשך)
להלן רשימה של חלק מהיתרונות:
–
–
–
–
–
–
–
–

מיפוי במקום קשה להגעה -מקומות רגישים או מסוכנים.
טיסה בגובה נמוך יותר ומתחת לתנאי מזג אוויר מגבילים.
מיפוי ברזולוציה גבוהה -ניתן להגיע לרזולוציה קרקעית של עד  3ס"מ.
כיסוי שטח של עד  1קמ"ר לטיסה.
במקומות מסויימים ניתן להגיע לחסכון בעלויות ביחס לטיסות מאוישות.
מהיר וגמיש -הלוגיסטיקה ודרישות ההפעלה עבור  SUAהינן מינימליות.
מאפשר ביצוע אופרציות גמישות בכל מקום בעולם (מותנה בחקיקה
המקומית).
מופעל באמצעות סוללה -כמעט ולא נדרשת תחזוקה אך עדיין ניתן להגיע
למשך טיסה של עד  45דקות בחלק מה SUAs -בעלי הכנף הקבועה.
משך זמן קצר להשגת המידע.

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

פרק 3

על השימוש במערכות אוויריות מונחות
מרחוק ( )RPASבארגוני מיפוי לאומיים
(מסתמך על פרסום של  EuroSDRמ)2013 -

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

הקדמה
•

•

•
•
•

השימוש ב )Remotly Piloted Airbone Systems( RPAS -הופך להיות
עניין שבאופנה ומחליף בשנים האחרונות את העניין שהיה בשימוש
במערכות קרקעיות ממונעות.
לאחרונה החלו להתבצע פעילויות וניסויים בתוך ארגוני מיפוי לאומיים כדי
לבחון את האופן של ניצול מידע הנרכש באמצעים אלה והטמעתו בבסיסי
המידע ובתהליכי הייצור שלהם.
מסתבר שכמעט לכל החברות ב EuroSDR -יש עניין ב RPAS -אך רק
מעטות כבר החלו לבצע שימוש במידע אמיתי.
חלק מהחברות כמו IGN :בצרפת ו FGI -בפינלנד משקיעות מאמצים
ניכרים בפיתוח אמצעים משלהן.
פרק זה ינסה לסקור את ההתפתחויות וסטטוס השימוש בRPAS -
בארגוני מיפוי לאומיים באירופה.

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

פינלנד -המוסד הפיני הגיאודטי ()FGI
•

•

•

•

 FGIעוקב אחרי טכנולוגיית  RPASכבר מ 2005 -ורכש את הכלי הראשון
שלו (כלי רב-מוטורי) ב ,2009 -מאז בנה ורכש מספר כלים חד מנועיים
ורב-רוטוריים.
המחקר שלהם כלל מחקר ופיתוח של סנסורים חדשים ופיתוח שיטות
עיבוד רדיומטריות וגיאומטריות ,כולל שיטות קליברציה ,ולימוד של
ישימותן של המערכות החדשות לאפליקציות שונות.
המערכות שבבעלותו בעלות הנעה חשמלית ,בעלות מטען ייעודי שבין 1-
 10ק"ג וכושר שהייה באוויר שבין  5-20דקות.
המערכות מופעלות בגובה שמתחת ל 150 -מ' עם שליטה בקשר עין ,אם
ע"י הפעלה ידנית או תוך שימוש בטייס אוטומטי.

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

פינלנד (המשך)
•
•

•

•

הניסויים בכלים בעלי כנף קבועה מתבצעים בשיתוף פעולה עם גופי
מחקר אחרים וחברות ,ומתאימים לכיסוי שטח של עד  1קמ"ר.
המטעדים החשובים שנוסו כוללים מצלמות קלות משקל ,כולל ,IR
סורקי לייזר קלי משקל המצומדים למערכות  GNSS/IMUומצלמות
ספקטרו-מטריות חדישות.
מטרת המחקר העיקרית של  FGIהיא ביצוע עיבוד רדיומטרי
וגיאומטרי קפדני והיא שותפה בתוכנית המחקר המטרולוגי
האירופאית.
המחקרים החשובים ,המוכוונים לאפליקציות ,כללו יבולים חקלאיים,
ניטור של איכות מים ,שינוי בייעור ,חישוב גובה של מעטפת
צמחייה ,חקר נהרות ותיעוד של שטחים בנויים.

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

פינלנד (המשך)
•

•

•
•

הרגולציות העכשוויות בפינלנד מאפשרות הפעלה של מיני  RPASוכלים
קטנים מזה בטווח הראייה של מפעיל בגובה הנמוך מ 150 -מ' .ללא צורך
בקבלה של הרשאה ספציפית ,ע"י אלוקציה של המרחב ניתן לטוס בגובה
רב יותר תוך כיסוי שטח רחב יותר.
התוצאות האמפיריות מראות ששימוש בטכנולוגיית ה RPAS -מתאים
לייצור מוזאיקות של אורתופוטו ומידע  3Dשל מעטפת פני השטח בדיוק
הגבוה מ 10 -ס"מ ,מגבהי טיסה נמוכים.
אספקטים אלה הופכים את טכנולוגיית ה RPAS -פיזיבילית למספר
פרוייקטי מיפוי לאומיים בשטחים קטנים ,לצורך עדכון מפות וקדסטר.
נכון לעכשיו ,סוכנות המיפוי הלאומית של פינלנד אינה רואה את RPAS
כטכנולוגיה אופציונאלית לביצוע תפקידיה ,כלומר :לייצר בסיסי מידע רחבי
ידיים.

-  בלמ"סמוגבל מסחרית

Finnish Geodetic Institute Finland

Land monitoring, hyperspectral classifcation research

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

צרפתIGN -
•

•

•
•
•

עד עתה ,כל הפעילות להרכשת מידע תוך שימוש ב RPAS -הייתה
ניסויית והתבצעה תוך הקשר למחקר והדרכה.
מאז  2008התבצעו יותר מ 10 -ניסויים עם שותפים שונים תוך שימוש
בכלים בעלי כנף קבועה ורב-רוטוריים ,המונעים חשמלית או באמצעות
דלק.
כל המידע שנרכש עובד באמצעות מערכת הכלים הפוטוגרמטרית
הפתוחה של  IGNה.MicMac/Apero -
ב IGN ,2012 -רכשה את ה RPAS -הראשון שלה (.)Hexacopter
מעבדת Laboratoire of Optronique Electronique and ( LOEMI
 )Micro Informatiqueמפתחת מצלמה המיועדת במיוחד לצרכים
פוטוגרמטריים תוך שימוש ב( RPAS -משקל של  200גרם 10 ,צילומים
בשנייה ,צמצם אלקטרוני).

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

צרפת (המשך)
•

•
•
•

שני מחקרים ברמת  PhDהחלו לאחרונה :הראשון עוסק במחקר מטרולוגי
של סוללות והשני עוסק בהערכת גובה של חופת צמחייה תוך שימוש ב-
.RPAS
בהתאם לחוק ולמצב העדכני בצרפת לא רואים ב RPAS -אמצעי לאיסוף
מידע למטרות מיפוי לאומיות בטווח של השנים הקרובות.
מאידך ,המשך מחקר ופיתוח של מערכות תעשייתיות למטרות מחקר
מטרולוגי נמצא באיסטרטגיה של .IGN
פרויקט מחקר הסוללה יפורט בהמשך.

-  בלמ"סמוגבל מסחרית

Dyke surveys, more general use of RPAS (own
developments)

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

שימוש ב RPAS -לניטור סוללה בנהר
הריין
•
•

•
•
•

החלה עבודה לבחינת הפוטנציאל של שימוש ב RPAS -נמוך מסלול
לצורך גיאומטיקה וניטור.
ההנחה הייתה שניתן יהיה להגיע לדיוקים של סנטימטר אחד מהמודלים
התלת-מימדיים הפתורים ,דבר שהינו בעל חשיבות רבה במיוחד כאשר
מתייחסים למימד הגובה בזמן ניטור של סוללות.
יתרון ה RPAS -בא לידי ביטוי באפשרות של מעקב אחר האבולוציה של
התהליכים לעומת מדידות קרקעיות.
לאורך הסוללה באתר שנבחר ,שאורכה  1,100מ' ,קובעו ע"י צוות המעקב
העובד במקום 23 ,נקודות רפרנס במרחקים של  50מ' האחת מהשנייה.
נקודות אלה נמדדו בעזרת  RTK GPSלצורך קביעת מיקום הוריזונטלי
ואוזנו בצורה מדוייקת בעזרת מאזנת  Leica DNA03לקביעת הגובה.

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

פרויקט ניטור הסוללה (המשך)
• המדידה בעזרת  RPASבוצעה תוך שימוש בHexacopter -
) (Microcopter GmbHהמצוייד במצלמת  ,Sony RX1שנרכשה
לאחרונה ע"י  IGNלמטרות צילום אווירי פוטוגרמטרי.
• תוך טיסה בגובה של  50מ' נלקחו  215צילומים בשבעה סטריפים .שישה
מהסטריפים ,באורך של  300מ' כל אחד ,צולמו בזוגות מקבילים לאורך
הסוללה עם  Gapשל  12מ' ביניהם והשביעי ,בעל צורת  Uתחם את הזוג
האחרון.

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

פרויקט ניטור הסוללה (המשך)
• כדי למנוע ככל האפשר ויבראציות ,העלולות לגרום בזמן הצילום למריחות
בתמונה ,נעזרו בפיסת קצף מוקצף ומספר סטריפים אלסטיים כדי לקבע
את המצלמה.

 Sony RX1בפוד ה Hexacopter -עם דמפרים

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

פרויקט ניטור הסוללה (המשך)
•
•

•

•

עיבוד המידע בוצע תוך שימוש בכלי  open-sourceפוטוגרמטריים
 MicMac/Aperolשל .IGN
כאשר השתמשו ב 50 -נקודות הבקרה ליצירת מודל תלת-מימדי הגיעו
לדיוקים הבאים.RMSz= 26mm ,RMSy= 10mm ,RMSx= 9mm :
התקבלה לאורך הבלוק הפוטוגרמטרי תופעה ניכרת של הטיה בגובה עם
הפרשים הנעים בין  +17ס"מ בנקודת הבקרה הראשונה ל -11 -ס"מ
בנקודה האחרונה ,תופעה הידועה גם מהפוטוגרמטריה הקלסית.
בניסוי לא הגיעו עדיין לדיוק האנכי של  1סנטימטר אליו קיוו להגיע וזאת
בשל תופעת ההטיה בגובה לאורך הבלוק ,בעתיד ינסו לפתור בעיה זו.

ענן נקודות תלת-מימדי של הסוללה

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

שוויץswisstopo -
•
•

•
•
•

 Swisstopoבוחנת שימוש במערכות מיני ומערכות  RPASקטנות לצורך
מיפוי מקומי.
השימוש ב RPAS -במיפוי לאומי מפעפע בשוויץ בשל המצב המעודד בה,
כאשר ניתן להשתמש בשטחה ב RPAS -קטנים כשהם מוטסים מתחת
לגובה של  300מ' תוך שמירה על קשר עין עם המפעיל ,ללא צורך
בקבלה של אישור מיוחד להטסה.
השימושים הפוטנציאליים של  RPASנבחנים ביחס לתכולת המערכות.
מספר מוגבל של מערכות מבחן יופעלו מעל אזורים טופוגרפיים מאפיינים
כדי להעריך את האספקים של הטיפול וההפעלה.
נבחן נושא עדכון של תהליכי עבודה קיימים כתוצאה משימוש בהדמאות
.RPAS

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

אירלנדOSi -
• בעוד ש OSi -עדיין לא אימץ את השימוש בטכנולוגיה זו הוא מקיים
מעקב אקטיבי ומשתף פעולה עם משתמשים פרטיים ביחס ליכולות
ולדרישות הרגולטיביות בהפעלה של מערכות מסוג זה.
• הממצאים שלהם מראים שבעוד שהתוצרים יכולים לספק פתרונות
לדרישות לפרויקטי מיפוי קטנים ,עדיין ברמה הלאומית מבחינת
איסוף לאומי זה לא בא בחשבון בעיקר בשל בעיות רגולציה.
•  OSiצריכה להיות להוטה ,במיוחד בשל תנאי העננות באירלנד
המצריכים צילום בגובה נמוך ,לדאוג לכך שהתקנות יתמכו בעתיד
את השימוש ב.RPAS -

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

הממלכה המאוחדת -הOS -
• ה OS -הבריטי ער לעניין ההולך וגובר של השימוש ב RPAS -ולכן רכש
ב )Sensefly Swinglet System( UAV 2011 -כדי לבחון ולהעריך את

נושאי התפעול והיעילות הפוטנציאליים.
• המערכת מאפשרת לתכנן ולהזין תוכנית טיסה בתוך חמש דקות ויש לה
יכולת גם לעדכן עד  5תוכניות טיסה בזמן שהמזל"ט שוהה באוויר.
• ה OS -מגדירה בשלב זה את פוטנציאל השימוש ב RPAS -לטובת
צרכניה וביצעה מספר מחקרים ראשוניים .בין היתר נבחן השימוש
למטרות הבאות:
–
–
–
–

מיפוי בשעת חרום (לדוגמה ,צילום להערכה של שטפונות).
מיפוי של ארוזיה של חופים (כאשר מיפוי קרקעי הופך להיות קשה).
עדכון  DTMsבאזורים בהם ידוע שהיה שינוי.
עדכון מיפויים בקנ"מ גדול באזורים קטנים.
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הממלכה המאוחדת (המשך)
•

•

•

•

מחקר נוכחי נמשך כדי לבחון את כלל מגבלות ההפעלה ,כולל העובדה
שהרבה  RPASאינם יכולים לטוס בתנאי רוח שמעל ל 25 -קמ"ש ,בנוסף
למגבלות שהוטלו ע"י רשויות התעופה האזרחיות.
ה OS -ממשיכה לעקוב אחר הכמות הגדלה והולכת של האמצעים
הטכניים החדשים הזמינים עכשיו ,כולל פלטפורמות עם התקני ייצוב
מיוחדים ,עם  ,Lidarומערכות שהן טולרנטיות יותר לתנאי רוח.
בשל הרגולציות המחמירות ,במיוחד בהטסת המערכות מעל אזורים
אורבניים מתמקד ה OS -בביצוע נסויי צילום מעל מטה הארגון ,עיבוד של
המידע והסקת מסקנות.
זאת מתוך כוונה לבחון את יעילות הצילום ב RPAS -לצורך דרישות
דחופות (במקרים של ניהול אסונות) במטרה להבין עד כמה מהר יוכלו
לייצר מוזאיקות הדמאתיות זולות.
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הממלכה המאוחדת (המשך)
• בניסוי צילום שביצעו ביום בו תנאי הרוח היו מתאימים ,בתוך  20דקות
ביצעו תכנון טיסה לכיסוי כל שטח המטה ובתוך חצי שעה נוספת צילמו
ופרקו  64צילומים.
• תוך שימוש בתוכנות זמינות להתאמת פיקסלים אוטומטית הריצו את
ההדמאות .התוצאות הראשוניות נראו מספקות אך בעין מיומנת ניתן היה
להבחין במקומות בהן התקשתה התוכנה בהתאמה.
• עדיין נראה שהשימוש ב RPAS -נותן מענה מהיר וסביר לצרכים דחופים.

תוצר אורתו-מוזאיקה מהיר

תמונת  RPASשל בניין המטה של הOS -

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

גרמניהLGL BW -
)ארגון המיפוי הלאומי של באדן-ווטמברג)
•

•

•

•

 LGL BWהיא סוכנות המיפוי הלאומית הראשונה בגרמניה
שהעריכה בשיתוף עם המכון לפוטוגרמטריה שבאוניברסיטת
שטוטגרט ( )ifpאת הפוטנציאל של ה RPAS -לצרכי מיפוי לאומי.
בוצע ניסוי בו נבחנו קבלת אורתופוטו ברזולוציה גבוהה ומודלים
תלת-מימדיים עבור אתר בו בוצע הסדר קרקעות ,עם דרישות דיוק
גיאומטרי טוב מ 10 -ס"מ.
הניסויים האמפיריים בוצעו תוך שימוש בשתי מערכות RPAS
קבועות כנפיים מקטגוריית המיני ושימוש במצלמות מסחריות
סטנדרטיות  12MPלצורך הצילום.
תוצאות הניסוי הראשוני הזה נראות מאוד מבטיחות לצורך הרכשת
צילומים לצרכים פוטוגרמטריים באזורים קטנים והוכחו כיעילות,
חסכוניות ובשלות לשימוש מבצעי.
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גרמניה (המשך)
•  LGL BWתמשיך בשת"פ עם סוכנויות ,חברות פרטיות ועם ifp
שבאוניברסיטת שטוטגרט.
• ניסויים עם  RPASרב-רוטורי תוכננו לקיץ .2013
•  LGL BWרואה חשיבות גבוהה לשימוש ב RPAS -במיוחד לצרכים בהם
נדרש מידע בעל אקטואליה גבוהה לצרכנים.
• יחד עם זאת יש לציין שהפרוצדורות הנוכחיות להשגת אישורי טיסה
מגבילות כיום את השימוש ב.RPAS -
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גרמניה (המשך)
פירוט הניסוי:
–

–
–
–

המטרה בפרויקט הייתה להשיג מודלים תלת-מימדיים ואורתופוטו על
שטח יחסית תלול של כרם ענבים בסמוך לנהר  Neckarשמצפון
לשטוטגרט ,אזור בו בוצע הסדר קרקעות.
בשיתוף עם  ,iFRהמכון למכניקת טיסה ובקרה שבאוניברסיטת
שטוטגרט בוצעו טיסות מעל השטח.
 LGLביקשה לקבל ענן נקודות תלת-מימדי ,ברזולוציה קרקעית טובה
מ 10 -ס"מ ואורתופוטו באותה רזולוציה.
בכדי לקבל דיוק גיאומטרי טוב מ 1 -פיקסל צולמו ההדמאות
ברזולוציה קרקעית ממוצעת נומינלית של  6ס"מ.
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גרמניה (המשך)
– ההדמאות צולמו תוך שימוש בשתי מצלמות מסחריות שונות שנבחנו,
 Cannon Ixus 100ו Ricoh GXR Mount A12 -בה שולבה עדשה של
.Zeiss Biogon 21mm
– לצורך ביצוע הטריאנגולציה נעשה שימוש ב 22 -נק' בקרה והדיוקים נבחנו
בעזרת  11נק' ביקורת.
– נעשה שימוש בשתי וורסיות של תוכנה:
• האחת מבצעת התאמת תמונה המבוססת על נק' קשר  SIFTמגישת ה-
 )SfM( Structure-from-motionשנעשה בה שימוש לפני ביצוע Bundle
.Adjusment
• נקודות ה SIFT -הוחלפו בנקודות קשר שחושבו תוך התאמת תמונות בשיטת
 , Least-squaresגישה המוטמעת כסטנדרט בתוכנות פוטוגרמטריות כמו ה-
 Trimble/Info Match-ATאשר בה השתמשו במקרה זה.

– בשני המקרים הדיוקים האבסולוטיים היו טובים מחצי פיקסל בx,y -
ומפיקסל אחד ב.z -
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גרמניה (המשך)
– לאחר חישוב האוריינטציה החיצונית בעזרת ה ,AT -לכל הדמאה יוצרו ענני
נקודות תלת-מימדיים צפופים תוך שימוש בתוכנת SUrface ( SURE
 )REconstructionשל .ifp
– מבחינה טכנית הפרויקט היווה הצלחה גדולה ,כל הדרישות שנדרשו ע"י
 LGLהושגו.
– הבעיה היחידה הייתה המאמץ הרב שנדרש כדי להשיג את האישורים
להטסת ה ,UAS -אפילו באזורים כפריים כמו זה.

 DSMכתוצאה של התאמת פיקסלים צפופה

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

פרק 4

מחקר לדוגמה
שימוש ב UAVs -למטרות בנייה של
מודלים  3Dשל נופי טבע

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

הקדמה
•

•

•

•

התפתחויות מאוחרות ב Computer Vision -כולל טכניקות של Multi-
 ,)MVS( view stereopsisמסוגלות להפיק סטרוקטורה תלת מימדית
מצילומים בעלי חפייה המצולמים מזוויות מרובות.
מחקרים אחרונים אימצו בהצלחה את ה MVS -כדי ליצור ענני נקודות
מאוד צפופים מצילום של  .UAVיצירה של ענן נקודות מעוגן ומדוייק תוך
שימוש בשיטות אלה יצויין בהמשך כ UAV-MVS -בשל העובדה שהוא
משלב טכניקות של פוטוגרמטריה ו computer vision -כדי לעבד את
המידע של ה.UAV -
מחקר זה מציג את הניסיון הראשון לכמת את הדיוק של כל התהליך של
חילוץ המידע מחישה מקרוב תוך שימוש ב UAV-MVS -ותהליך
 georeferencingהמיושם לגבי נוף טבעי ,תוך התבססות על השוואה
למדידות של .Total Station
היתרון של סנסורים המותקנים על  UAVטמון ביכולת לרכוש מידע מטווח
קרוב תוך ריבוי של זוויות צפייה (כלומר ,נדיר ואלכסוני).

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

הקדמה (המשך)
•

•

•

•
•

תהליך ה UAV-MVS -מפיק ענן נקודות  3Dהדומה לזה המופק
באמצעות סנסורים אקטיביים כמו  LiDARו RADAR -אינטרפרומטרי,
וצפיפות הנקודות של הענן הינה פונקציה של רזולוציית התמונה ויכולת
ההפרדה של המצלמה.
בשנים האחרונות מזוהה שיפור בהתאמת תמונות אוטומטית בשטחים
אלה .פרטים זהים המותאמים בצילומים בעלי חפייה מאפשרים את
החילוץ של קואורדינאטות  3Dכענני נקודות.
ב computer vision -זה נעשה דרך תהליך הידוע בשם Structure
 )Sfm( from Motionהמערב טכניקות  MVSכדי לגזור את מיקום
המצלמה והאוריינטציה ולחלץ את מודל הקואורדינאטות התלת מימדיות.
האופרטור של ה )SIFT( Scale Invariant Feature Transform -הוכח
להיות אחד מהאמצעים הרובוסטיים ביותר למגוון רחב של תמונות.
בניגוד למחקרים קודמים ,בוצע במחקר זה שימוש בהדמאות הגולמיות
ברזולוציה המלאה כדי לצופף את ענן הנקודות המיוצר ולשפר את דיוק
התוצר.

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

אזור המחקר
קטע חוף טבעי ומוגן בטזמניה שבדרום מערב אוסטרליה

מקרא
אזור המחקר
גבולות לפירוט

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

אזור המחקר
קטע חוף באורך כ 100 -מ' ,קצהו הדרומי של האתר הינו ביצת מלח
והשאר כולל עשביה עם מקטעים של סבכי שיחים לאורך מדרון בו
מתרחשת ארוזיה.

צילומים של האתר
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החומרה
•

•

•

•

ה UAV -מסוג  TerraLumaבו השתמשו מבוסס על פלטפורמת ה-
 ,OktoKopterשהינה מערכת חשמלית ,רב-רוטורית עם הגבלת מטען
של עד  1ק"ג.
כאשר הוא נושא מטען מלא זמן הטיסה הוא בערך  6דקות ,זמן שהינו
יותר ממספיק לצילום הדמאות של  UAV-MVSלכיסוי שטח של 1-2
הקטר בערך.
ה GPS -שעל הפלטפורמה ורכיבי הניווט מאפשרים דיוק מיקום של 5-10
מ' והמחשב המוטס מסוגל לנווט את ה UAV -לנקודות ציון מוגדרות
מראש ע"י .GPS
החוקרים בחרו במצלמת  SLR Cannon 550Dדיגיטלית ,בעלת איכות
תמונה מצויינת וגוף קל משקל .מיקוד העדשה נקבע לאינסוף ,הISO -
נקבע ל ,200 -והצמצם נקבע ל ƒ3.5 -הגורם למהירות תריס קצרה של
 1/2000של שנייה ולמיעוט של מריחות.

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

החומרה (המשך)
• המצלמה מופעלת אחת לשנייה ע"י בקר השליטה המוטס של ה-
 .OktoKopterתדירות צילום זו מאפשרת הגעה לאחוזי חפייה גדולים
( )95%-70%ויתירות גדולה בצילומים (מעל  300צילומים לטיסה).
• השתמשו במכשיר  RTK DGPSשל  Liecaלמדידת ה ,GCPs -לצורך
עיגון ענן הנקודות של ה.UAV-MVS -
• השתמשו בנוסף במכשיר  Total Stationשל  )TC407( Liecaליצירת
 datasetשל נקודות ביקורת שישמשו כרפרנס להערכת דיוק.
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איסוף המידע
• החוקרים פיזרו בשטח האתר  90דיסקיות שטוחות ,בקוטר של  10ס"מ
בקירוב ,הצבועות בכתום ופוזרו במרחק של  3-5מ' בערך האחת
מהשנייה ,כדי שישמשו כנקודות בקרה קרקעיות.
• כאלטרנטיבה נוספת פיזרו בשטח  21נקודות נוספות במרחקים של כ6 -
מ' ביניהן ואשר פוזרו בשולי השטח.

סכמה של פריסת נק' הבקרה בשטח
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איסוף המידע (המשך)
•

•
•

•

החוקרים ביצעו מדידת  RTK DGPSובנוסף מדידה באמצעות Total
 stationלצורך הכנת קובץ קואורדינאטות לנקודות ה ,GCPs -הן עבור
הדיסקיות והן עבור המגשים.
הגובה האורתו מטרי שהושג באמצעות ה Total station -הומר לגובה
אליפסואידלי.
ה UAV -שולח לטיסה בגובה של  30-50מ' מעל פני השטח כשהוא
מצלם תמונה בכל שנייה .בטיסה הראשונה נרכשו צילומי נדיר ובשניייה
נרכשו צילומים אלכסוניים כשהמצלמה נוטה בזווית של  45 ºבקירוב.
התמונות המצולמות הוקרנו ,נמחקו תמונות מרוחות והוכן קובץ תמונות
נקי לצורך תהליך העיבוד של .UAV-MVS
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עיבוד המידע
• תהליך העבודה שבוצע ליצירת ענן הנקודות המפורט ,כלל שימוש בתוכנת
.PMVS2
• חדשנותו של המחקר היא שימוש בהדמאות  Full sizeהן לצורך ביצוע
הקטנות (פירמידות מוקטנות) המשמשות לחילוץ  Featuresלשלב ה-
 ,Matchingהן לצורך חילוץ דיסטורציות בתמונה והן לצורך ציפוף ענן
הנקודות.
• השימוש בתוכנת  PMVS2הביא לתוצאות טובות מאוד של ענן נקודות
המתאר בצורה מיטבית את השטח.

ענן הנקודות הצפוף לאחר העיבוד ב PMVS2 -שיוצר מהדמאות Full size
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עיגון ()Georeferencing
•
•

•
•

החוקרים בחנו שלוש תצורות בסיס כדי לבחון ולקבוע את דרך הביצוע
האופטימלית וכדי לקבוע דרכי פעולה לעתיד.
השונות בין התצורות נובעת ממספר נק' הבקרה בהן השתמשו ופריסתן
בשטח (שימוש בדיסקיות ,שימוש במגשים ,שילוב של מספר נקודות שונה
וסוגי נקודות שונים) ומטכניקת ההרכשה של נקודות הבקרה בענן (דקירה
ידנית של הנקודות ,חילוץ הנקודות אוטומטית מהענן בעזרת עיבוד תמונה
ספקטרלי ,שילוב בין הדרכים).
נבחן שימוש בנקודות שנמדדו ב DGPS -מול נקודות שנמדדו בTotal -
.Station
נבחנו טכניקות עיבוד תמונה שונות כדי להגדיר את מרכזי ה.GCPs -

• בשלב האחרון בוצע שימוש בטרנספורמציית  Helmertלצורך עיגון
הענן.

 בלמ"ס -מוגבל מסחרית

סיכום
•
•
•
•
•

מחקר זה השווה ענני נקודות מעוגנים למדידות של Total Station
בכדי להעריך ולכמת את הדיוק הגיאומטרי שלהם.
התוצאות מצביעות על זה שענני נקודות מעוגנים המדוייקים עד כדי
 25-40מ"מ ניתנים להשגה מצילומים המצולמים מגובה של כ50 -
מ'.
הרכשת צילומים מבוססי  UAVמספקת את הרזולוציה המרחבית
והטמפורלית למיפוי ומעקב של נופים טבעיים.
המחקר העריך את הדיוק של ענני הנקודות המיוצרים בהתבסס על
נקודות מדידה קרקעיות.
בהתבסס על ממצאי המפתח של המחקר ,החוקרים מגיעים
למסקנה ששינויים במרחב הקטנים מדצימטר (במקרה זה ארוזיה
של החוף) ניתנים לניטור בטכנולוגיות אלה.

-  בלמ"סמוגבל מסחרית
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