
پروژه مبتنی بر  پیشرفتارائه چارچوبی یکپارچه جهت کنترل 
 پنج بعدی BIMو ( AR)افزودهواقعیت 

 سیاٍش هقذم
 صٌعتداًطجَی کبرضٌبسی ارضذ، گزایص هٌْذسی ٍ هذیزیت سبخت، داًطکذُ عوزاى، داًطگبُ علن ٍ 

 هحوذغالح دضتی
 صٌعتگزایص هٌْذسی ٍ هذیزیت سبخت، داًطکذُ عوزاى، داًطگبُ علن ٍ دکتزی، داًطجَی 

 هػطفی خاًشادی
 صٌعتداًطکذُ عوزاى، داًطگبُ علن ٍ داًطیبر، عضَ ّیئت علوی 



 :مقدمه 

   پیطزفت پزٍصُ هطاتق تا تزًاهِ ّا ٍ هطخػات اس پیص تعییي ضذُ : (Progress Monitoring)ًظارت تز پیطزفت 

 پیطگیزی اس اًحزاف پزٍصُ اس تزًاهِ•

 ضٌاسایی سٍد ٌّگام تاخیز یا ّشیٌِ تیص اس حذ•

 کٌتزل اًحزافات ٍ تِ حذاقل رساًذى اثزات آى ّا•

https://www.schedulereader.com 
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 :مقدمه 

 : Progress Monitoringرٍش ّای سٌتی 

 سهاًثز← هثتٌی تز ًقطِ ّای دٍ تعذی ٍ اطالعات کاغذی •

 هستعذ ایداد خطا ٍ اضتثاُ•

 پیچیذگی درک گشارش ّا•

ُ ٍری خلسات ٍ تػوین گیزی ّا•  کاّص تْز

https://www.sbs.com.au 
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https://www.sbs.com.au/


BIM : 

vackerglobal.com 
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https://www.vackerglobal.com/division/automation/building-information-modelling-bim/
https://www.vackerglobal.com/division/automation/building-information-modelling-bim/


BIM برای کنترل پروژه: 

https://www.pngegg.com 

 تزای تزًاهِ سهاًثٌذی ٍ ّشیٌِ BIMتعذ چْارم ٍ پٌدن •

 ًظارت تز پیطزفت پزٍصُ تِ غَرت اتَهاتیک•

 As-Planned  ٍAs-Builtهقایسِ •
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 :واقعیت افزوده 

 BIMتعاهل ٍ ارتثاط هَثز تا اطالعات •

 تزکیة دًیای ٍاقعی ٍ اطالعات هداسی•

 ...، هتي، ٍیذئَ، عکس ٍ  3Dاطالعات در قالة •

https://www.vgis.io 
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 : ARروش های ردیابی و تنظیم موقعیت در 

AR 

Sensor based 

Computer-vision 

based 

Marker based 

Markerless 

(Image-based) 

Direct Matching 

Image Retrieval 

(Localization and Tracking – Spatial Registration) 
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 : Sensor basedروش 

GPS –  دقت کن ، تِ خػَظ در هحیط ّایIndoor ِتست ٍ 

RFID – ًیاس تِ ًػة ٍ ًگْذاری تگ ّا در قسوت ّای هختلف سایت 

Bluetooth  ٍWifi –  ًػةRouterًیاس تِ تدْیشات ٍ آهادُ ساسی قثلی، 

 ًیاس تِ ًػة ٍ ًگْذاری تدْیشات   -1
 ...( RFID  ٍUltrasoundرٍتز ّا، تگ ّای )

 هطخع هی ضَد ٍ خْت هدَْل است X,Y,Zفقط هَقعیت  -2

: هعایة اغلی   
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 : Marker basedروش 

 (trigger) تِ عٌَاى ًطاًِ( marker)استفادُ اس یک عکس 

 تِ عٌَاى ًطاًِ QRاًتخاب تػاٍیز هٌحػز تِ فزد هثل کذّای 

: هعایة اغلی   

 ًػة هارکزّا در سایت سهاًثز است-

 ًگْذاری اس آًْا دضَار است-

 تِ هحض خارج ضذى هارکز اس غفحِ گَضی اطالعات ًاپذیذ هیطًَذ  -
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 : Direct Matchingروش 

 سایت Point Cloudتْیِ 

Laser Scanner 

 ٍ الگَریتن ّا 2Dعکس ّای 

SLAM 

: هعایة اغلی   

 تسیار سهاًثز است ٍ ّشیٌِ سیادی دارد Point Cloudتْیِ -

 ًیاس تِ سخت افشارّای قَی تِ دلیل هحاسثات سٌگیي-

 خذیذ Point cloudثاتت ًثَدى ٍضعیت سایت ٍ ًیاس تِ -
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 : Image Retrievalروش 

 سایت هتطکل اس عکس  ّای سایت ٍ هَقعیت دقیق آى ّا Data Setتْیِ 

 تِ کارگیزی الگَریتن ّایی چَى ضثکِ عػثی هػٌَعی ٍ ًشدیکتزیي ّوسایِ

: هعایة اغلی   

 تسیار سهاًثز است ٍ کار دستی سیادی هیطلثذ Data setتْیِ -

 ًیاس تِ سخت افشارّای قَی تِ دلیل هحاسثات سٌگیي-

 پیچیذگی در کذًَیسی ّا ٍ ًیاس تِ هتخػػیي ًزم افشار-
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 :اهداف تحقیق 

 تَسعِ یک رٍش خذیذ تزای ردیاتی ٍ تٌظین هَقعیت اپلیکیطي ّای ٍاقعیت افشٍدُ در حَسُ ساخت ٍ ساس -1

 (، سبسگبر ثب هحیظ پزٍصُ ّبی سبخت، کن ّشیٌِ ٍ کبرثزدی تزSLAMیک هتذ ًیوِ خَدکبر ثب استفبدُ اس تکٌَلَصی )             

ُ ّای پیطزفت پزٍصُ افشٍدُ تزای تاسدیذ اس پزٍصُ ٍ خوع آٍری تکٌَلَصی ٍاقعیت اس استفادُ  -2  تِ غَرت تػزیداد

 آخزیي ٍضعیت سهاى تٌذی ٍ ّشیٌِ پزٍصُ در تستز ٍاقعیت افشٍدُ خْت تػوین گیزی هَثزتزتػزی ساسی  -3
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 :پژوهش های مرتبط 

Diao  (2019)ٍ ّوکاراى 

- Localization  تِ رٍشDirect Match 

 تاسیسات BIM  ٍFMًوایص اطالعات  -

 ًوایص هسیز اهي تِ سوت تاسیسات هَرد ًظز -

 راٌّوای تعویزات تِ غَرت اًیویطي -
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Zaher  (2019)ٍ ّوکاراى 

 ٍ ٍاقعیت افشٍدُ BIM ، Primaveraیکپارچِ ساسی 

 ًظارت تز فعالیت ّا ٍ ٍارد کزدى دادُ ّای آخزیي ٍضعیت سایت تا استفادُ اس اپلیکیطي اًذرٍیذی

 تػزی ساسی آخزیي ٍضعیت پزٍصُ تِ غَرت ٍاقعیت افشٍدُ تا تِ کارگیزی سیستن کذیٌگ رًگ
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 :چارچوب پیشنهادی 

 پٌح تعذی ٍ ٍاقعیت افشٍدُ خْت کٌتزل ٍ ًظارت تز پیطزفت پزٍصُ BIMیکپارچِ ساسی 
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 : 5Dایجاد مدل 

 MSPخزٍجی ثزًبهِ سهبًجٌذی ٍ ّشیٌِ اس •

 Revitاس  BIMخزٍجی هذل •

 Navisworksٍارد کزدى آى ّب ثِ ًزم افشار •

 هزتجظ کزدى الوبى ّب ثِ فعبلیت ّب•

 CA1L3: ًبهگذاری سیستوبتیک الوبى ّب •

 :فعبلیت ّب ضبهل •

Planned Start – Planned Finish 

Actual Start – Actual Finish 

Planned Cost – Actual Cost 

Percent complete 
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 :ایجاد پایگاه داده 

•AR در صٌعت سبخت ثبیذ غٌی اس اعالعبت ثبضذ 

 دیتبثیس ضبهل سِ هَجَدیت هٌبثع، فعبلیت ٍ الوبى•

 ضبهل ضبخص ّبی هْن کٌتزل پزٍصُ•

 ARٍ اح ّبی  5Dتغذیِ دیتبثیس اس هذل •

 ًَیسی در هحیظ ًَیس ٍرک APIٍرٍد اعالعبت ثب •
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 : توسعه نرم افسار ها

 fbx.تا فزهت  Unityٍرٍد هذل تِ •

 #Cکذًَیسی ّای هزتَطِ تِ ستاى •

 Localizationایداد رٍش •

 Databaseایداد ارتثاط تیي اپلیکطي ّا ٍ •
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 :پیاده سازی چارچوب 

 طثقِ در چاتْار 12ساختواى اداری •

 :ارسیاتی چارچَب تا استفادُ اس دٍ سٌاریَ •

 siteARتاسدیذ اس سایت تِ کوک اج  -1      

 تػزی ساسی آخزیي ٍضعیت پزٍصُ در یکی اس خلسات   -2      

 officeARپزٍصُ تا             
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 : siteAR –سناریو اول 

 siteARحضَر ًبظز در سبیت ثب اح •

 قزار دادى پزٍصُ در جبی درست خَد•

 پزٍصُ ثب تَجِ ثِ تبریخ As-Plannedًوبیص هذل •

 siteARهزثَط ثِ الوبى ّب تَسظ  BIMًوبیص اعالعبت •

 اًتخبة الوبًی کِ قزار است ٍضعیتص ثزرسی ضَد•

 اًتخبة فعبلیت در دیتبثیس; اًتخبة الوبى •

 siteARتػَیزی اس هحیط  (Textbox)ٍارد کزدى اعالعبت هزثَط ثِ کٌتزل پیطزفت •

22 
19 



 : officeAR –سناریو دوم 

Time schedule visualization 

Cost visualization 

 در جلسِ پزٍصُ officeARاستفبدُ اس •

 قزارگیزی هذل ٍاقعیت افشٍدُ رٍی هیش جلسِ•

 ثصزی سبسی سهبًجٌذی ٍ ّشیٌِ ثِ صَرت جذا•

 سیستن کذیٌگ رًگ•

 تصوین گیزی هذیزاى•

ِ ریشی ٍ دیتبثیس پزٍصُ•  آپذیت ثزًبه
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 :بررسی نتایج 

 :اًجبم هصبحجِ ثب ضزکت کٌٌذگبى در اًتْبی جلسِ ٍ سَال راجت چبرچَة ارائِ ضذُ 

 درک اطالعات پیچیذُ را آساى تز هی کٌذ• 

 اس پزٍصُ سزیع تز ٍ آساى تز هی ضَدتاسدیذ • 

 ًیاسی تِ حول اسٌاد کاغذی تِ سایت ٍ یا خلسات ًیستدیگز • 

 را تْثَد هی تخطذارتثاطات • 

 هی دّذخطاّا را کاّص تزٍس • 

 ٍ سَْلت در استفادُ User friendlyراتط کارتزی • 
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 :نتیجه گیری 

 .ضزٍرت اًجبم کٌتزل پیطزفت ثزای دستیبثی ثِ اّذاف پزٍصُ•

ِ ثز ٍ هستعذ خغب ّستٌذ•  .رٍش ّبی سٌتی ٍقت گیز، ّشیٌ

 استفبدُ اس تکٌَلَصی ّبی جذیذ در صٌعت سبخت ثزای ثزعزف کزدى هعبیت رٍش ّبی سٌتی•

•BIM یک اثشار کبرآهذ ثزای هذیزیت اعالعبت در عَل چزخِ عوز 

 ٍ ایجبد ارتجبط ثیي هحیظ ٍاقعی ٍ اعالعبت هجبسی BIMاثشاری هٌبست ثزای استخزاج اعالعبت اس ( AR)ٍاقعیت افشٍدُ •

ِ سبسی •  (AR)، ثزًبهِ سهبًجٌذی ٍ ّشیٌِ پزٍصُ ٍ تکٌَلَصی ٍاقعیت افشٍدُ BIMارائِ چبرچَة سیستوبتیک ثب یکپبرچ

 ارسیبثی چبرچَة ارائِ ضذُ در یک پزٍصُ ٍاقعی•

 ثزرسی هیشاى اثزثخطی چبرچَة ارائِ ضذُ ثب اًجبم هصبحجِ ثب ضزکت کٌٌذگبى•
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 تا تطکز اس تَخِ ضوا


