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  (Hazmap)جمع آوری اطالعات بوسيله هزمپ 
 

منطقه بصورت کامل برداشت گردد، بطوريکه تصوير تمام         
 .قسمت های مهم حداقل از دو ايستگاه گرفته شده باشد    

 
 برداشت مکمل  

قبل از اينکه اين تصاوير گرفته شود، منطقه بوسيله عکس های      
ا باتفاق     سپس اکثر اين نشانه ه   . حاوی نشانه ها پوشيده ميگردد    

اين يک . نقاط مبنی بوسيله روش های معمولی برداشت ميگردد   
سيستم کنترلی را بوجود ميآورد که در آن مبنی کار دوربين      
گذاشته شده و همچنين موقعيت برداشت را نسبت به سيستم قاب  

(frame) محلی تعيين می نمايد . 
 

 
 

 منافع
 فوايد برداشت با روش هزمپ يک ترکيب منحصر بفرد بوده و       

متعددی در اختيار قرار ميدهد که اثبات گرديده است که هم در  
برداشت های عادی و هم در برداشت ها با مشخصات ويژه بسيار            

 :پر ارزش ميباشد  
 

کنترل عمليات از راه دور اجازه ميدهد که کار در              •
 .شرايط اقليمی سخت يا خطرناک انجام پذيرد    

 
بل مالحظه    روش برداشت سريع اطالعات، بصورت قا     •

 .ای زمان کار در محل را تقليل ميدهد      
 

هر شيئی که بتواند ديده شود، ميتوان برداشت و تجزيه    •
و تحليل نمود، بنابراين مشخصات پيچيده برای برداشت   
های مشکل را حذف نموده و خطر مراجعت به محل را        
برای اعتال  و يا برای ازدياد مقدار برداشت تقليل      

 .ميدهد
 

قيم تصاوير با روش ديجيتال، مدت زمان        برداشت مست •
ظهور و عدم اطمينان بالقوه موجود در روش عکاسی            

 .بوسيله فيلم را از بين ميبرد

 کليات
سيستم جمع آوری کامپيوتری اطالعات بوسيله هزمپ شامل يک           

 که بر روی يک   (CCD)جفت دوربين مدار بسته ديجيتال  
تصاوير    . باشدتئودوليت مجهز به موتور سوار شده است، مي

 (PC) بدست آمده  بوسيله اين دوربين ها در حافظه يک کامپيوتر  
اين  . تئودوليت ارتباط دارد، ذخيره ميشود  / که باين واحد دوربين 

تصاوير نهايتًا بوسيله نرم افزار هزمپ برای تجسم و اندازه گيری   
 .منطقه برداشت شده استفاده ميگردد 

 

 
 

 دستگاه  
سکوپ يک تئودوليت استاندارد نصب  روی تلCCDدو دوربين 

 -گرديده و بيک کامپيوتر که دارای يک سيستم تهيه تصوير لحظه      
تئودوليت هم به .  ميباشد، وصل شده است   frame grabber)(ای 

/ کامپيوتر اتصال داشته و بعنوان يک واحد دوران دادن افقی        
نرم افزار بدست آوردن اطالعات تئودوليت    . عمودی  بکار ميرود

ا به نقطه ای هدايت مينمايد که از آن دوربين ها در تعدادی از    ر
موقعيت های متوالی قرار گرفته و تصوير تهيه نمايند، که آنها      

.  کامپيوتر ضبط ميشود  (hard drive)مستقيمًا در حافظه اصلی    
اين تصاوير متوالی تشکيل يک سطح موزائيکی را ميدهد که     

 يکی از .ه ای ميباشد درج٣٦٠معرف يک تصوير پانورامای    
 (wide angle)دوربين ها دارای عدسی با زاويه ديد وسيع     

ميباشد که در هر ثانيه ده تصوير تهيه مينمايد، در حاليکه دومين    
اين عدسی    . دوربين دارای عدسی با زاويه ديد باريکتری ميباشد    

عرض کوجکتری را در هر عکس گرفته ولی دارای دقت         
 عدد از     ١٥٠ت بطور متوسط حاوی     يک حرک . بيشتری ميباشد

ميباشد، که مقدار آن بستگی به مشخصات عدسی           تصاوير  چنين
 . بکار رفته دارد

 
 روش 

يک تعداد ايستگاه های جمع آوری اطالعات در برداشت هر     
يک ايستگاه شامل يک گردش دورانی      . منطقه بدست می آيد 

. يباشد پانوراميک تصاوير بصورتيکه در باال توضيح داده شد، م      
يک شبکه سه بعدی از ايستگاه ها با فواصل بطور متوسط سه           

 اين مهم ميباشد که تمام   . متر برای هر استقرار، تشکيل ميگردد   
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 اختصاص دادن هزمپ به يک محل 
 

 .بنابراين هر تصوير نيز همين دقت را دارا ميباشد    
 

اين اطالعات است که روابط  موجود بين هر تصوير را تعيين     
يد که اجازه ميدهد که فتوگرامتری ذاتی موجود در تصاوير       مينما

فتوگرامتری علمی است که توسط آن      . ضبط شده، بکار گرفته شود  
اندازه و فواصل از طريق عکس ها تعيين ميگردد و در مورد   

 .هزمپ مختصات سه بعدی از هر جفت تصوير تعيين ميگردد   

 کليات
تهيه اطالعات    اختصاص دادن به يک محل، حد واسط ما بين  

تصوير و تصاوير بايگانی نهائی تطبيق يافته که بوسيله نرم افزار    
 مورد استفاده قرار گرفته      (Hazmap Browser)هزمپ برآزر   
اين يک عمل رياضی است که بوسيله آن هر کدام از          . است، ميباشد 

تصاوير را از هر ايستگاه بدست آورده و آنها را در يک سيستم   
 . قرار ميدهدمشترک برای رجوع 

 
 تطابق دادن دوربين     

دوربين ها با يک عمل ساده در        
محل و متغييرهای محاسبه شده        
در خارج از محل تطابق داده       

اين بدست آوردن . ميشوند
اطالعات دقيق از دوربين را در    
هرمرحله خاص از پروژه     

 . تضمين ميسازد 
 

 روش 
در طول مرحله برداشت،   
 اطالعات موقعيت دقيق ايستگاه    

اين    . هر دوربين مشخص نميباشد  
بعنوان يک عمل خارج از محل     

و خارج از جريان کار انجام می            .
 .پذيرد

 
هر ايستگاه دوربين تقريبًا شامل     

   که تمام آنها  ، تصوير ميباشد  ١٥٠
با زوايای افقی و عمودی     
تلسکوپ که همزمان با اين      
تصاوير برداشت شده اند، با     

ه با توج. دوربين مرتبط ميگردند 
باين موضوع وقتی که تمام       

 دوربين ها در يک سيستم    
 منافع
روش رياضی دقيق بکار رفته بصورت گسترده ای خطا           •

را کنترل نموده و تحليل آماری فراهم می آورد، که باعث      
بوجود آمدن يک نتيجه عالی با کيفيت تضمين شده  

 .ميگردد
 
 .هيچگونه وابستگی به هدف های نشانه وجود ندارد  •

 
ق دادن دوربين در محل قادر ميسازد که مناسب ترين       تطاب  •

کيفيت تصوير حاصل گردد و تضمين دقيق پارامتر های           
 .اطالعات را فراهم آورد    

مشترک برای رجوع قرار بگيرند، تمام تصاوير نيز قرار خواهند           
 .گرفت

 
نشانه های مشترک از هر يک از ايستگاه ها به ايستگاه مجاور          

سپس روش رياضی     . ی مشترک مرتبط ميگردد  بوسيله اين نشانه ها 
 برای ترکيب نمودن اين مشاهدات با    (least square)کمينه مربعات 

برداشت های بروش معمول بمنظور کنترل، با نقاط اصلی مبدأ محل                 
و تطابق دوربين بکار ميرود که مختصات برای هر دوربين با دقت   

 ميليمتر تعيين ميگردد،  
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 رويت نمائی با هزمپ 
 

 
 

 ديد از راه دور غير مستقيم     
هزمپ توانائی ديدن جزئيات پيچيده يک محل را بدون اينکه واقعًا         

اين منفعت وقتی تأييد ميگردد که . در آن جا باشد در اختيار ميگذارد  
تأسيسات اتمی، سازه های دريائی يا مکان های مختلفی که بسادگی           

از آنجائی که    . قابل رويت و بازديد نمی باشند، بررسی ميگردد        
هزمپ با شبکه ارتباط قابل تطبيق ميباشد، يک مجموعه اطالعات               
. ضبط گرديده در سيستم مرکزی از هر ترمينال قابل رويت ميباشد      

چاپ و توابع الزم برای زير نويسی بصورت کامل در اختيار قرار              
 .  دارد

 

 کليات
 يک تصوير ضبط شده هزمپ، يک سيستم ضبط در داخل دستگاه را      

يک فهرست از مجموعه تصاوير با         : در حد عالی عرضه ميدارد    
 .کيفيت باال، تمام جزئيات منطقه برداشت را نشان ميدهد    

 
 ديد پانوراميک   

،   وير ا  تص درجه ای از ٣٦٠از هر ايستکاه يک مجموعه کامل     
بخاطر توانائی منحصر بفرد سيستم برداشت اطالعات هزمپ،       

ا نرم افزار ظاهر نمودن تصوير،         اين تصاوير توأم ب . برداشت ميشود
برای هر ايستگاه  )  درجه کامل ٣٦٠(يک ديد پانوراميک مسدود 

افزاری که بوسيله آن نمای پانوراميک ديده    نرم . ايجاد مينمايد 
ميشود، به استفاده کننده اجازه ميدهد که تصاوير را برای هر          

، در حول محور افقی و عمودی        (zoom)ايستگاه نزديک آورده   
ران داده و همچنين نقاط شاخص را فراهم می آورد که استفاده             دو

 .کننده به ايستگاه های ديگر بپرد
 

ياد گيری اين کاربردها فقط چند دقيقه وقت ميخواهد، ولی اين، يک      
دستگاه رويت کننده باارزش برای بازديد، استنتاج، ايمنی و هر نوع          

ک منطقه  وظايفی که مستلزم يک مشاهده از تمام تجهيزات ي      
 .برداشت ميباشد، عرضه ميدارد 

 
 

 منافع
، اجازه ميدهد    )بايگانی  (نرم افزار هزمپ توأم با يک سيستم ضبط    

که تجسم تصاوير، اندازه گيری و فصل مشترک تصاوير را تعيين      
 :منافع خواص رويت نمائی بوسيله هزمپ به قرار زير است     . نمايد

 امکان ديد  (navigation)سيستم بايگانی هدايت نمائی  •
الزم فراهم شده را به سادگی و تصاوير خواسته شده را         

 .به آسانی فراهم ميسازد   
ترکيب تصاوير پانوراما و تصاوير با جزئيات، بدون           •

اينکه استفاده نمودن از هدايت نمائی را تنزل بخشد، هم    
ديد کلی و هم ديد از نزديک حاوی جزئيات را فراهم می    

 .آورد
رنگی و يا سياه و سفيد بوده و چاپ و  تصاوير ميتوانند   •

 .نوشته زير نويس بصورت کامل موجود ميباشد    
قادر به دسترسی کامل از طريق يک شبکه دسترسی           •

 .ميباشد

 تصاوير حاوی جزئيات    
اصل سيستم هزمپ رويت نمودن جزئيات تصوير و نرم افزار تحليل         

تصاوير   تصاوير با جزئيات دارای دقت باالئی ميباشند،   . گر ميباشد
با ميدان ديد کوچک يک ديد واضح  و نزديک را از هر شيئی تهيه        

نمونه های بارز کاربرد آن برای بازرسی های تفصيلی،           . مينمايند
نگهداری و آشنا شدن به منطقه برداشت و همچنين مهمترين عمليات        
اندازه گيری در قسمت بعدی راهنمائی های فنی شرح داده شده          

لی و سريع، تصاويرپانوراما مورد استفاده          برای يک ديد ک . است
قرار ميگيرد، بهر حال برای يک ديد دقيق از نزديک، از تصاوير           

هر دو نوع ديد، هم سياه و سفيد و هم       . با جزئيات استفاده نمائيد   
 .رنگی ميتواند عرضه گردد 
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  PDMSاندازه گيری بوسيله هزمپ و تهيه مدل در   
 

  PDMSادغام با 
 ادغام شده را که شامل مطالب زير          PDMSای  هزمپ کاربرده    

 : ميباشد تهيه مينمايد 
 

وسائل تهيه مدل سه بعدی برای کارهائی نظير لوله کشی،              •
 که در آن  HVACدستگاه ها با سيستم های فوالدی يا  

اجازه ميدهد بهترين مدل که مشخصات درخواستی را در           
 .بر دارد، تهيه مينمايد

 

 
 
 

 وسائل رويت نمائی     •
 

ائل برای هدايت نمائی در يک فضای سه بعدی با           وس  •
استفاده از تصاوير ضبط شده يا يک مدل سه بعدی يا            

 .بالعکس
 

 
 

 در يک  PDMSيک ارتباط دو جانبه ما بين هزمپ و    •
 .(on-line)ارتباط مستقيم   

 کليات
نقشه برداری بوسيله  (هزمپ بر اساس يک سيستم فوتوگرامتريک      

انائی داشتن يک اندازه گيری کامل سه         بنابراين تو. ميباشد ) عکس
 قابليت تهيه  PDMSبعدی برای آن اساسی ميباشد که ارتباط آن به      

 .يک مدل سه بعدی را بصورت کامل بوجود می آورد     
 

 اندازه گيری مستقيم سه بعدی از روی تصاوير      
بدليل روشی که تصاوير ضبط شده هزمپ برداشت شده و تطبيق        

ی که حد اقل در دو تصوير بتواند ديده داده شده است، از هر شيئ
شود، ميتواند اندازه گيری شده و مختصات سه بعدی آن محاسبه   

 . گردد
 
 

 
 

اين بدين معنی است که هر نوع اطالعات در ارتباط با ابعاد در باره        
محل ميتواند وقتی که الزم باشد، از مجموعه اطالعات بوسيله فرد         

نقشه برداران در اين مورد     .  گردد استفاده کننده در دفتر استخراج 
درگير نمی باشند و الزم به نوشتن يک مشخصات تفصيلی قبل از         
برداشت که توضيح دهد که چه چيزهائی احتياج به برداشت دارد،    

 . هر چيز مرئی برداشت شده و قابل اندازه گيری ميباشد    –نيست 
 

 وسائل اندازه گيری  
که بيشتر کارهای اندازه     نرم افزار هزمپ حاوی کيفيت هائی است     

) مماسی   (دستگاه رويت نمائی تانژانتی  . گيری را استاندارد ميسازد  
اجازه ميدهد که اندازه گيری کارهای لوله کشی با تهيه نمودن مرکز               

يک ماشين حساب     . هر نقطه و قطر مربوطه بسادگی انجام پذيرد  
 .محاسبات سه بعدی هندسی، فواصل بين نقاط را محاسبه مينمايد        

 
 
 
 
 
 



 :برای اطالعات بيشتر در مورد هزمپ تکنولوژی با آدرس زير تماس بگيريد
As-Built Solutions Ltd., 50 Sketly Road, Swansea SA2 0LH 

 +٤٤) ٠ (٨٧٠ ١٦٠ ٠٠١٠: تلفن
 +٤٤) ٠ (٢٠٧ ٦٨١ ١٩٥٣:  ساعته و خدمات پاسخ گوئی٢٤فاکس 

  uk.co.support@absl: پست الکترونيکی
 

VIZIO Ltd., Kbelska 12/214, 198 00 Prague, Czech Republic 
 +٤٢٠ ٢ ٨١٨٦ ٣٧٧٠: فاکس/ تلفن

  cz.support@vizio: پست الکترونيکی
 

 

 

 منافع
، اجازه ميدهد    )بايگانی  (نرم افزار هزمپ توأم با يک سيستم ضبط    

که تجسم تصاوير، اندازه گيری و فصل مشترک تصاوير را تعيين      
 :منافع خواص رويت نمائی بوسيله هزمپ به قرار زير است     . نمايد

 
مختصات سه بعدی و ابعاد می تواند مستقيمًا از اطالعات             •

 .ستخراج گرددضبط شده تصوير ا 
 

حاوی تمام اطالعات       ) بايگانی شده (تصوير ضبط شده    •
الزم در ارتباط با ابعاد بوده و ِمتواند بوسيله فردی که از       
آن استفاده ميکند، نه بوسيله نقشه بردار، و بر مبنای    

 .احتياجات استخراج گردد  
 

 اجازه ميدهد که مدل سه بعدی بسرعت   PDMSادغام با   •
 .تهيه گردد

 
 با روش سه بعدی، يک   CADژ نمودن گرافيکی  مونتا  •

وسيله رسيدگی پر ارزش را در اختيار ميگذارد و اجازه     
ميدهد که يک مقايسه عينی ما بين اطالعات تصويری         

 را که بمنظور طرح     CADضبط شده و اطالعات    
 .ميباشد، فراهم آورد  

 
 

  

يک مشخصات پيشرفته ادغام شده برای کارهای لوله        •
 ميدهد که نقاط اصلی از اطالعات برداشت       کشی که اجازه  
 .شده اخذ گردد

 

 
 

اطالعات سه بعدی مربوط به نقاط ميتواند به سيستم صادر گردد و     
 .بسرعت يک مدل سه بعدی از منطقه برداشت شده ساخته شود  

 
  CADمونتاژ از  

يا يک مدل در حال ساختن که از          (CAD يک مدل موجود سه بعدی   
ميتواند بصورت گرافيکی روی تصاوير     ) دهزمپ استفاده ميگرد  

 .مونتاژ گردد 
 

 
 
 

 
 

 


