
     

 عنوان  دقیق نیازمندی: .1

های بدون سرنشین بدون استفاده از نقاط کنترل ( از تصاویر پرنده000111تهیه نقشه های بزگ مقیاس)تا 

 زمینی

 

  شرح مسئله:  .2

 علت طرح تقاضا به همراه جزئیات فنی: -الف

 هر برای خارجی توجیه که یکی از اهداف اصلی برداشت نقاط کنترل زمینی، محاسبه پارامترهایبا توجه به این

 باشد،می یبندی هوایگانه هر تصویر( توسط پروسه مثلثسه هایدورانگانه مرکز تصویر و تصویر )مختصات سه

 لذا برای حذف نقاط کنترل .شوندمی محسوب مرجع زمین تصاویر باال دقت با محاسبه این پارامترها صورت در

برود.  دست آیند تا یکی از نیازهای اصلی به نقاط کنترل از بینگیری و بهزمینی باید این پارامترها با دقت باال اندازه

 کیلومتر 011تا  01با سرعت  پرنده فتوگرامتری کهدرحالیبرای حذف کامل نقاط کنترل زمینی باید مراکز تصویر 

 گیری شود.متر اندازهسانتی 5کت است با دقت متوسط ساعت در حال حر بر

اندازه گیری زمینی نقاط کنترل منجر بصرف هزینه و در بسیاری موارد همچون نواحی مرزی و نواحی پرخطر امکان 

گیری موقعیت اندازهی کاهش و یا حذف نقاط کنترل زمینی الزم است تا شرایطی لحاظ شود تا در راستاپذیر نیست. 

 موقعیت تعیین برای کاررفتهبه آنتن و بردنوع،  GPSکز تصویر با دقت باال حاصل شود. از جمله مشخصات مر هر

 کنترل نقاط املک حذف به یابیدست عدم سبب دستی یا فرکانس تک تردقتکم بردهای از استفاده ،تصویر مراکز

 .شودمی زمینی

باال  بسیار دقت با GPS قرائت و دوربین شات سازیمانمزه ،از دیگر نکاتی که در این قسمت می بایست لحاظ شود

 ؛ثانیه در نقطه 01 با پرنده حرکت مسیر قرائت یعنی هرتز 01 فرکانس مولتی GPS یک هایاپک قرائت چراکه است.

 زمانی فاصله اساس بر نقاط این بین باال دقت با باید و نیست نقاط این از یکهیچ روی برداریعکس لحظه بنابراین

 سرعت با پرنده کهدرحالی مترسانتی 4الی3 دقت با باید تصویر مرکز مختصات دیگرعبارتبه. شود انترپوله شدهثبت

 نیاز GPS قرائت و دوربین شات سازیهماهنگ به لذا. شود گیریاندازه است، حرکت حال در ساعت بر کیلومتر 01

 .است

 سازیزمانمه عدم تصاویر دخالت دارد، مراکز موقعیت تعیین دقت کاهش در مستقیم طوربه که موضوعاتی از یکی

 حداقل دقت با GPS برد در زمانی tag ایجاد در باید قابلیت این اوالً باالست. دقت با GPS قرائت و دوربین شات



     

 امکان حد تا ایدب نیز شات لحظه و نوردهی لحظه میان زمانی شیفت مانند مواردی ثانیاً باشد، شده تعبیه میکروثانیه

 شود. اعمال و محاسبه

 تصویر مرکز نه گرددمی موقعیت تعیین GPS آنتن مرکز GPS روش به موقعیت تعیین در کهاین به توجه با همچنین  

 ورتص برداریعکس لحظه هایدوران و هاشیفت توسط تصاویر مرکز به آنتن مرکز مختصات اصالح ،دوربین

جهت کاهش نقاط کنترل زمینی عالوه بر نکات باال می  لذا است. مشهور Level Arm اصالحات به که پذیردمی

 ها، فواصل و زوایای میان تجهیزات نیز بررسی و در محاسبات لحاظ شود. سیستم بایست به نصب دقیق

 

 اهداف و دستاوردهای حاصل از اجرای پروژه: -ب

  ل زمینی و حذف نقاط کنتر پرنده فتوگرامتریتهیه نقشه به کمک 

 افزایش سرعت و راندمان اجرایی 

  کاهش هزینه تهیه نقشه 

 مقیاس.بدون نیاز به انجام مشاهدات زمینیهای دقیق و بزرگتامین دقت بسیار باال در تولید نقشه  

 

حال و  )مشتریان سازی فرآیند یا خلق محصول جدیدکاربرد و نتایج حاصل از اجرای پروژه در بهینه -ج

 آینده با ذکر کاربرد(

 مرزی. هایمیله موقعیت پیرامون مناقشات در مرزی نوار از پرونده فتوگرامتری با بردارینقشه 

 برداری از مناطق صعب العبور و پرخطردقت بسیار باال در نقشه  

 

 های احتمالی در اجرای پروژه:گلوگاه -د

  اند از0عبارت می شودعواملی که باعث شکست در دستیابی به این تکنولوژی  ازجمله

 برداریمحدودیت سرعت شاتر در سیستم تصویر 

  زمان شات دوربین و قرائت  دقیق سازیزمانهمعدمGPS مولتی فرکانس مربوط به دوربین  

 افزاری تصحیحات عدم اصالح صحیح نرمLever Arm 

  عدم استفاده ازIMU آن هایدورانو قرائت مستقل  برداریعکسقل بر روی استابالیزر دوربین مست. 

 



     

 کلیدواژه )فارسی و انگلیسی(: .3

 ..Ground Control Pointsنقاط کنترل زمینی 

  UAV پرونده فتوگرامتری 

  GPS سیستم تعیین موقعیت جهانی

   Arial mappingنقشه برداری هوایی 
 

 

 عکس مرتبط با نیازمندی: .4

 

 

 آیا محصول یا فناوری مورد تقاضا، نمونه معادل )مشابه( خارجی دارد؟ .5

و همکاران در  tomastikدر خارج از کشور موضوع مورد بحث بررسی و اجرایی شده است. بعنوان نمونه 

قطه بدون ن پرنده فتوگرامتریدرصدد تعیین موقعیت دقیق تصاویر  ppkبا بکارگیری فناوری  0102سال 

به بحث تعیین  0103و همکاران در سال  Turnerیا در مورد دیگری   حی جنگلی شدند.کنترل در نوا

 و الزامات آن پرداخته اند پرنده فتوگرامتریموقعیت تصویربرداری 

Tomastik.J,mokros.M,2019, UAV RTK/PPK method – An optimal solution for mapping inaccessible forested 

areas.  
Turner.T,Lucieer.A,2013, Direct georefrencing of ultrahigh- resolution UAV imgery 

 

 حوزه صنعتی تقاضا .6

 برداری هوایی )فتوگرامتری(نقشه



     

 

 (بندی فناوریهافناوری مرتبط با تقاضا )مطابق با جدول طبقهحوزه  .7

 فناوری پردازش تصویر /پردازش الگو

 فناوری پردازش سیگنال دیجیتال

 و زمین شناسی( کیزیژئوف ک،یزمین)ژئوماتعلوم 

 

 باشد؟آیا جهت تایید موفق بودن پروژه، الزامی به گواهی یا تایید می .8

بله، الزم است تا نتایج حاصل از طرح از طرف مراکز علمی و اجرایی ذی صالح براساس مراجع صحیح و غالبا 

 ررسی و گواهی تایید ارائه گردد.نقشه و نقاط کنترل دقیق بررسی و میزان خطا و کیفیت تحقیق ب

 

ا و هسازی، روشها، شبیهها و پیشنهادهای فناورانه. )آزمایشگاهحلهای ارزیابی راهشاخص .9

 استانداردهای موردنظر در صورت امکان ذکر شود(

 ود.ش نتایج برنامه  با نقشه ها و نقاط کنترل موجود  بررسی، مقایسه و میزان کیفیت و دقت نتایج ارزیابی می

 

 

 آیا سازمان سابقه تالش جهت حل این تقاضا را داشته است؟ .11

و شات دوربین ، مقدار مختصات در لحظه شات درونیابی محاسبه و به  GPSبا بررسی زمان های تعیین موقعیت 

رم ن اضافه می شوند اما برای تهیه نقشه دقیق و بزرگ مقیاس از این اطالعات با استفاده از  geotagفایل تصاویر 

 افزارهای تهیه نقشه بطریق فتوگرامتری به تعدادی نقطه کنترل زمینی نیاز می باشد.

 

 آنالیز مالی: .11
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 شیوه همکاری: .12

 قرارداد تامین مواد یا قطعات 

 قرارداد ارائه خدمات فنی 

 قرارداد تحقیق و توسعه مشترک 

 انتقال دانش فنی 

 خرید الیسنس □

 گذاری مشترکسرمایه □

 تملک شرکت فناور □

 شرکت فناور ادغام با  □

 استخدام و تبادل منابع انسانی □

 

 

 


