


راه سازی کشور در بررسی ظرفیت های بومی سازی فن آوری های نوین 
ماشینخودکار کنترل سیستمکمک به 

(Machine Control System)

سید محمد حسین موسوی زارع

کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
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(کلیومتر مربع/کیلومتر)رتبه ایران در تراکم جاده ایی 

2016ام                       26رتبه احداث جاده                
2014ام  16رتبه احداث راه آهن            
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 میالدی80ایجاد سیستم دو بعدی راه سازی    دهه

به بعد2000ای  ֱصرفه در بهره برداری اقتصادی از راهیاب ماهواره

 2010ایجاد سیستم سه بعدی فعال راه سازی سال
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satellite navigation )SAT NAV(

GNSS (Global Navigation Satellite System)

میکندین که به صورت مستقل با پوشش جهانی  موقعیت جغرافیایی را تایسیستمی 

رهیابینام سیستم کشور
GPS آمریکا

GLONASS روسیه
Compass چین 

Galileo اتحادیه اروپا
DORIS فرانسه
IRNSS هند
QZSS ژاپن
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نفر از 269که 007پرواز 1983بعد از فاجعه سال •
جمله یک ایرانی جان خود را از دست دادند پرزیدنت

را صادر  GPSریگان اجازه استفاده عموم را از 
.کردند

که در اختیار عموم بود با محدودیت  GPSالبته •
با دستور 2000هایی داشت  که در می ماه سال 

ه پرزیدنت کلینتون تمامی محدودیت های استفاد
تا عموم بتوانند بدون محدودیت . برداشته شد

.سیگنال ازان استفاده کنند

8آغاز بکار تجاری از موقعیت یاب جهانی



(DGPS)  تفاضلی GPS

GPS Co-Op Tracking

 )A-GPS(
موقعیت یابی تسهیل شده

DOP or Dilution of Precision

مایلی20دکل های مخابراتی با برد 

RTK

ی
ت یاب

ل خطا سیگنال موقعی
ی تقلی

ابزارها
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بهGPSسیگنالهایتصحیحآندرکهاستفرایندی
ابمرجعگیرندهایستگاهیکاز(real-time)آنیصورت

معلوم،موقعیت
به.ودشمیفرستادهمتحرکگیرندهچندینیایکبرای
کهمعنااین

تعیینامکانمدتکوتاههایمشاهدهازاستفادهبا
دینامیکموقعیت

مفراههاایستگاهبینحرکتحالدرموقعیتتعیین
باوشده

ستگاهایمکانیموقعیتحاملفازهایسیگنالازاستفاده
باسیار

.گرددمیتعیینمترسانتیچندحددرصحتی
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RTK روشی دقیق در تعیین موقعیت نسبی



RTK روشی دقیق در تعیین موقعیت نسبی

(هدی)سامانه تقلیل خطا ملی 

ایستگاه های ثابت بیست مایلی

ایستگاه های متحرک

RTK
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RTK روشی دقیق در تعیین موقعیت نسبی
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.  شدبرای تسطیح خطا باید در حد میلیمتر با
ضافه که اضافه کردن تراز لیزری این قابلیت را ا

میکند  

متر عمودی پوشش 30متر افقی  و 1000این موضوع کمک میکند که هر لیزر 
.بدید
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اتوماسیون در مهندسی         

اتوماسیون در
طراحی  

اتوماسیون در
نقشه برداری

اتوماسیون در
ساختن
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اتوماسیون در مهندسی         

اتوماسیون در
نقشه برداری

اتوماسیون در
طراحی  

اتوماسیون در
ساختن
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اتوماسیون در
طراحی  

اتوماسیون در
نقشه برداری

نظارت موقعیت

نقشه برداریکنترل و تایید مواد 
کنترل و مانیتور
کارگاه ساختمانی

اتوماسیون در مهندسی         

اتوماسیون در
ساختن

اتوماسیون 
ماشین االت

16



نظارت موقعیت

نقشه برداریکنترل و تایید مواد 
کنترل و مانیتور
کارگاه ساختمانی

اتوماسیون در مهندسی         

اتوماسیون در
نقشه برداری

اتوماسیون در
طراحی  

اتوماسیون در
ساختن

اتوماسیون 
ماشین االت

کنترل ماشین آالت و
سیستم هدایت ماشین آالت
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نقشه برداری

گذارینقطه 

کارگاه

عملکرد

کنترل کیفیت

بعدیهاسکن س
LiDARut.

اطالعات 

سه بعدی

پروژه
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paydirt

sight vision office

Trimble Connected Community (TCC)

MachinerySurvey 3D scanner software



رویکرد انفعالی
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رویکرد پیشگیرانه
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یستم روند پروژه با توجه مانترینگ لحظه به لحظه  بعد یک روز کاری تبدیل به یک س•
.خودکار حسابداری تبدیل میشود

گودبرداری کمتر در نتیجه•

زمان بهینه در انجام پروژه1.

التاستفاده کمتر از ماشین آالت در نتیجه هزینه کمتر در نگهداری و تعمیر ماشین آ2.

کار و افزایش ایمنیدقت و تسهیل در کار در افزایش کیفیت نتیجه افزایش •

کاهش چشمگیر عملیات خاکی•

مدیریت زمان و مالی برخط•

25
مماسیون میکنیوچرا ماشین آالت را ات
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مماسیون میکنیوچرا ماشین آالت را ات



انواع کنترل ماشین آالت

کنترل سه بعدی

فعالسیستم

منفعلسیستم

کنترل دو بعدی
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Antenna, receiver, slope sensor and control box from 
Topcon
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سیستم سه بعدی منفعل و فعال
30

: احتیاج به ردیاب های فعال 
انرژیمنبع 
کشیکابل 

منفعلبه مراتب گران تر از مدل 
شدنمحتمل ظرافت بیشتری دارند و بیشتر مستعد به خراب 

برندالکتریکی هستند و  اتصاالت خارجی بهره می مدارهای شامل 
.فعال داشتید میتوانید از باطری جهت فرهم سازی برق الزم استفاده کنیدbacksightاگر احتیاج به 

ومیدهندهدف را از موانع محیطی تشخیص یت ماه
میکنداین اطمینان را حاصل میکنند که حتما روی هدف قفل 

کنندهدف ها و ربات های مختلف در فاصله کم میتوانند در کنار هم کار 
بدون این که اختاللی در سیستم وجود آید



:قرمزتکنولوژی مادون 

.اندازه کوچکی دارند•

.هزینه کمی دارند•

.قابل اعتماد نیستند•

.زمان عکس العمل طوالنی دارند•

.برد کمی دارند•

.در مدل خودکار سیتم میزا و نحوه و خط پروژه را محاسبه کرده و نهایتا خودش به صورت خودکار انجام میدهد
.در سیستم غیر خودکار سیتم فقط مشخصات را میدهد و اپراتور باید خودش انجام دهد

رهیابی دستی و خودکارسیستم  تفاوت بین 
:GPSتکنولوژی 

.کاهش می یابدمرتّباً آن هزینه •

ت مانند روش های دیگر وابسته به ماشین آالGPSاستفاده از •
ش های این نکته یکی از بزرگترین ضعف های رو)دیگر نیست 

(.دیگر است

.قابل اعتماد است به دلیل دقت بسیار•

.برد آن کوتاه نیست•

.زمان عکس العمل بسیار است•
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نظامی
16%

تجاری
25%

غیر تجاری
مصرف کننده

59%

 2010-2005از سال  فراوانی  درصد 

نظامی تجاری غیر تجاری
مصرف کننده

فراوانی استفاده از موقعیت یاب مکانی در آمریکا
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میزان فراوانی سیستم  موقعیت یابی در تخصص های مختلف

اتوماسیون ماشین آالت

5%

ی نقشه بردار
8% هوانوردی

4%

زمان سنج/همگام ساز
5%

دريانوردي
يه وسائل  نقل33%

39%

کشاورزی دقیق
6%

اتوماسیون ماشین آالت نقشه برداری 
هوانوردی زمان سنج /همگام ساز
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غیره

نقشه همساخت روزانه

کنترل داده جلوتر از زمان بندی

مزیت اختصصای نسبت به رقبا

مشاهده اطالعات پروژه در کابین 

کاهش هدر رفت

کاهش دوباره کاری

افزایش دقت 

انجام پروژه به زمان و هزینه

6%
33%

43%

43%

51%

59%
62%

68%

77%

بیشترین مزیت سیستم

منظر خبره درباره با تأثیرگذار ترین مزیت سیست
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GPSضرر و زیان در اثر اختالف و یا عدم استفاده از 
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2010-2005( میلیارد دالر)GPSنمودار میزان سرمایه گذاری و هزینه 
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 2010-2005( یک میلیارد)میزان فروش بر حسب تعداد 
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 2010-2005قیمت واحد فروخته شده بر حسب زمان بین 
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میزان سود دهی به ازاء هر واحد سرمایه گذاری
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Smh.mousavi.z@gmail.com


