
سازي اطالعات براي  كارگيري فتوگرامتري، تور مجازي و مدل به
 (بستان مطالعه موردي طاق)مستندنگاري ميراث فرهنگي 

 شايان حجت پناه، تدريس يار كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت دانشگاه مهرالبرز

 بيرا وفائي بانه، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت دانشگاه مهرالبرز

 احسان فرصتكار، عضو هيئت علمي دانشگاه مهرالبرز

 كوشا وفائي بانه، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت نور طوبي

واحد فناور سپهر نوين اطالعات ساخت، مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس  
 





 مقدمه

 :راهكارهاي مستندنگاري بناهاي تاریخی
تصاوير دو بعدي 
فتوگرامتري 

اسكن ليزري 

 
 

 

ارائه راه كاري كارآمد براي مستندنگاري سه بعدي بناهاي تاريخي بدون ساخت مدل سه بعدي 

 راهكار جامعVT/IM 

 

 



 BIMمدلسازي اطالعات ساختمان 

 :حاوي اطالعات پروژه است( nD)يک منبع يا مدل دانش چندبعدي 
 ليزر اسكن   فتوگرامتري مبتني بر تصوير سيستم موقعيت يابي جهاني (GPS) و... 

 
 طول چرخه عمرطراحي، ساخت و نگهداري يک پروژه در   BIMهدف از
 يساخت وساز مسكون  ساخت وساز تجاري ساخت وساز صنعتي ساخت وساز سنگين
ساخت زيرساخت ساخت ميراث (HBIM) 

 :هنوز به پتانسيل كامل خود نرسيده است  BIMاستفاده از اما
عدم ارائه در مقياس واقعي 

 (XR)واقعیت گسترده 



 واقعيت گسترده يا تعميم يافته 

 محيط تركيبي واقعي و مجازي براي تعامالت انسان و رايانه 

 واقعيت تركيبي(MR) 
 رنج بين واقعيت خالص و واقعيت مجازي خالص

 واقعيت افزوده(AR) 

 اضافه كردن عناصر مجازي به نماي واقعي

 واقعيت تركيبي(VR) 
 فناوري هاي رايانه اي شبيه سازي محيط

  تور مجازي(VT) 
 
 راهكار جامعVT/IM 

 



 (طاق بستان)نمونه موردي 

 ميراث فرهنگي، منابع به ارث رسيده از گذشته كه مستقل از مالكيت، به عنوان بازتاب و
 بيان ارزش ها، اعتقادات، دانش و سنت هاي در حال تكامل است

ايران رتبه يازدهم جهان در فهرست ميراث جهاني يونسكو است 

 طاق بستان مجموعه اي از سنگ نگاره ها و سنگ نوشته هاي دوره ساساني است

  تاج گذاري خسروپرويز  تاج گذاري اردشير دوم تاج گذاري شاهپور دوم و سوم  
چند كتيبه به خط پهلوي كتيبه اي         مراسم شكار گراز توسط سواركاران       
 نواختن موسيقي با آالت موسيقي چنگ 

 



 تور مجازي و مدل سازي اطالعات

 (بازديد مجازي)نمايش يک مكان حقيقي مبتني بر واقعيت 

  به صورت آنالين يا آفالين 

 افزونه هايي همچون صدا، موسيقي، گفتار، متن، لينک و... 

 كنترل ديد در دست كاربر 

 
 درجه واقعي 360تصاوير پانوراماي كروي با ديد 

    درجه 360دوربينKeyMission  نيكون 

    3نرم افزارDVista Virtual Tour 



 فتوگرامتري و مدل سازي اطالعات

 مدل سازي سه بعدي به روش فتوگرامتري برد كوتاه
 

 فيلم يا انيميشن 

PDF سه بعدي 

 بارگذاري به صورت مستقيم در وب 

  عكس هاي متحرک(GIF) 

  استفاده از فرمت هايobj  3وDs 

 

      4000دوربينD    كنون    نرم افزارAgisoft  



 مراحل فتوگرامتري



 نتيجه گيري

 :تركيب واقعيت مجازي و مدل سازي اطالعات به دو شكل امكان پذير است

 (مانند مدل حاصل از فتوگرامتري)مدل هايي كه از مدل سازي سه بعدي چندضلعي ساخته شده اند ( الف

   ازنظر زمان و تخصص هزينه بر است به اپراتور ماهر و نرم افزار قوي احتياج است 
 (مانند تور مجازي)مدل هايي كه با پانوراماي كروي ساخته شده اند ( ب

  يک محيط مجازي را فراهم مي كند  به كاربر امكان گشتن در محيط مي دهد سرعت ساخت باال 



 

 با تشكر از توجه شما

 

@Shayan_Hojatpanah 

 

sepehr.bim@modares.ac.ir 


