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  كاربرد روشهاي نقشه برداري با هزينه موثر براي ارزيابي مسير راهها

  علي پاشا

  واحداسالمشهر –عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

  

مقدمه -1  

دقت در  .ز زمان ابداع وسايل نقليه موتوري ، راهها يكي از اركان اصلي و شاخص هاي توسعه اقتصادي بوده انددرجوامع مدرن ا

مرحله اجرا واحداث راه موجب كاهش هزينه ها در ساخت ودر طول عمر  نينوهمچحي مسير بهينه در مراحل مقدماتي تعيين وطرا

امروزه  .شديك راه با كيفيت مناسب و داراي مشخصات فني استاندارد موجب كاهش تصادفات نيز خواهد . بهره برداري خواهد گرديد

در اروپا % 35همچنين حمل ونقل كاال در دهه گذشته حدود .وسيله نقليه شخصي مي باشد تقريبا از هر دو نفر در اروپا يك نفر داراي

  .رشد داشته است

، ثابت نگه داشتن عملكرد وكارايي شبكه جاده اي وبه عبارت ديگر كنترل ودر حال توسعه از دغدغه هاي اصلي در جوامع مدرنيكي 

 دقيق بر سطح كيفيت جاده اي مي باشد

افزايش وسايل نقليه و سفرهاي درون شهري و برون .ديگر در شبكه راهها مي توان به ايمني جاده ها اشاره نمودازموارد مهم . 

 .شهري موجب افزايش در شمار تصادفات جاده اي در سر تا سر جهان مخصوصا در كشور ايران گرديده است

در مراحل مقدماتي، طراحي وساخت ...) برداري مسير و ، نقشهGIS، مترياز قبيل فتوگرا(از روشهاي مختلف نقشه برداري استفاده

مي تواند به عملكرد و ايمني جاده اي كمك نموده و موجب كاهش هزينه هاي ساخت، تعمير  برداريوحتي در مرحله بهره 

  .ونگهداري وكاربرگردد

اري كاربردي به درستي استفاده نشده از نقشه برد متاسفانه در كشور ما ايران خصوصا در مراحل مطالعات مقدماتي وبهره برداري

در بخش بعد به كاربرد .ومشاهده مي شود كه در مراحل ساخت وتعمير ونگهداري با صرف هزينه هاي گزاف روبرو خواهند گرديد

 .نقشه برداري در ارزيابي مسير راهها پرداخته مي شودبرخي از روشهاي 

براي مسير بهينه)فاز صفر ويك(ماتي كاربرد نقشه برداري مسير در مرحله مطالعات مقد -2  

.را به طور خالصه نشان مي دهدفرآيند انتخاب گزينه بهينه  1شكل   
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فرآيند انتخاب مسير بهينه:1شكل   
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بهترين مسير را با توجه به ).5و4و3شكلهاي (،سه مسير پيشنهاد شده است2در شكل  Bو   Aبراي ارتباط بين دو نقطه :  1مثال 

دي سه مسير نيز نماي سه بع 6شكل .شخص نماييدم) متر 9تقريبا (وت ف 30) خاكريزي(اكثر ارتفاع خاكبرداري محدوديتهاي حد

  .مذكور را نشان مي دهد

  

 Bو  Aنمايش موقعيت نقاط : 2شكل 
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  1پالن مسير : 3شكل 

  

  2پالن مسير :4شكل 
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  3پالن مسير :5شكل 

  

  

  

  3و2و1نماي سه بعدي سه مسير:6شكل 
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  .را نشان مي دهند 5و4و3به ترتيب پروفيل هاي طولي متناسب با شكلهاي  9و8و7شكلهاي :  1ل حل مثا

  

   1پروفيل طولي مسير :7شكل 

  

  

  

  2پروفيل طولي مسير:8شكل 
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  3پروفيل طولي مسير:9شكل 

  Y و  Xشيب بين دو نقطه به طور مثال (درصد تجاوز مي كند  6براي مسير شماره يك شيب زمين از  همانطور كه مشاهده مي شود

  .بيشتر خواهد شد) متر9تقريبا (فوت  30خاكبرداري نيز از ارتفاع واز طرفي  )است  )    (درصد   10برابر 

.مقايسه سه مسير به صورت خالصه در جدول يك آورده شده است  
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3و2و1مقايسه كلي سه مسير :1جدول   

  معيار
  ارزيابي مسيرها

  3مسير  2مسير    1مسير 

طول تقريبي مسير 

  )فوت(
10100  11800  12600  

انطباق با مشخصات 

  طراحي

امكان پذير نيست 

  )شيب غير مجاز(
  قابل قبول  قابل قبول

تعادل خاكبرداري و 

  خاكريزي

براي رسيدن به 

مشخصات طراحي 

خاكبرداري بيش از 

  اندازه نياز است

  قابل قبول  قابل قبول

حداث پل يا نياز به ا

  ساير سازه ها
  نياز ندارد  نياز ندارد  نياز ندارد

  خاكبرداري زياد  تاثيرات زيست محيطي
وجود  3و  2تفاوت قابل مالحظه اي بين مسيرهاي 

  ندارد

  آيتمهاي هزينه بر
خاكبرداري و خاكريزي 

  زياد
  ظاهرا وجود ندارد  ظاهرا وجود ندارد

 

، مالحظه مي شود كه براي رسيدن به شيب مجاز در مسير يك بايد خاكبرداري 1در جدول  با توجه به چند پارامتر كلي مشخص شده

.زيادي انجام شود  

از لحاظ فني مشكل خاصي نداشته باشند ولي الزم است قبل از پرداختن به جزئيات طراحي، تحليل  3و2به نظر مي رسد مسيرهاي 

.اقتصادي اوليه براي دو مسير مذكور انجام شود  

ابتدا نقشه اي در نظر گرفته شده است كه وضعيت اين دو نقطه  B و Aدو نقطه نشان مي دهد كه براي طراحي مسير بين  10شكل 

  .را نسبت به هم نشان مي دهد
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  BوAتوپوگرافي بين دو نقطه نمايش وضعيت :10شكل 

ه، باتالق، نواحي با شيب تند ومناطق شامل جاد(را نشان مي دهد  B و A نقاطعوارض طبيعي و مصنوعي واقع در بين  11شكل 

  .كه بدين ترتيب ديد كلي از وضعيت موجود به دست مي آيد) مسكوني
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 Bو Aدربين نقاط عوارض طبيعي و مصنوعي واقع :11شكل 

عيت تبزمين  لشكازرا نشان مي دهد كه يكي از مسيرها حتي المقدور  B و Aدو مسير در نظر گرفته شده بين دو نقطه  12شكل 

د با نشان مي دهنمودار موجود در اين شكل .از پل وتونل استفاده شده است B و Aنموده ودر مسير ديگر براي ارتباط بين دو نقطه 

  .كاهش ولي هزينه ساخت افزايش مي يابد...) خودرو، زمان سفر و هالكاست(هزينه كاربران  )بيشتر ابنيه فني(افزايش كيفيت راه
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  سطح طراحي براي دوگزينه متفاوت –ينه نمودار هز:12شكل 
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كاربرد نقشه برداري در مرحله بهره برداري راه -3  

نگهداري           تعمير وموثر در افزايش هزينه يكي از عوامل ) خصوصا در جاده هاي قديمي(پس از احداث راه ودر مرحله بهره برداري 

ديگر مسيري كه در آن راننده وسرنشينان احساس آرامش و رضايت مندي به عبارت .طرح هندسي مسير مي باشداشكال در كاربر و

 به عالوه در صورتيكه طرح هندسي مسير از.وده واحتماال طراحي مسير بايد مورد تجديد نظر وبررسي قرار گيردبننمايند مناسب ن

لذا يكي از كاربردهاي .واهد گرديدمشخصات فني واستاندارد مناسب برخوردار نباشد موجب افزايش در تصادفات وكاهش ايمني خ

مي تواند در جمع آوري اطالعات شبكه جاده اي مبني بر رعايت اصول وطراحي هندسي مسير  ) GISفتوگرامتري يا (نقشه برداري 

  .باشد

نيازمندي هاي عملياتي وموثر در سيستم شبكه حمل ونقل جاده اي  -1 -3  

اي، سيستم هاي نقشه برداري بايد نيازمندي ها واحتياجات مورد نياز سيستم شبكه  براي تامين عملكرد مناسب وپايدار شبكه جاده

روش هاي نقشه برداري كه داراي دقت بسيار زياد ويا دقت ناكافي هستند موجب افزايش هزينه .را فراهم آورندحمل ونقل جاده اي 

.ها در اجرا مي گردند  

كه اطميناني راتامين نموده بطوري اي بايد اطالعات وداده هاي كمي قابل ل جادهدر شبكه حمل ونقروش نقشه برداري بكار برده شده 

  :مهندس راه بتواند مشخصات فني زير را بررسي وكنترل نمايد

معيارها و پارامترهاي طراحي راه -  

  )حجم وسايط نقليه اي كه از يك مقطع راه وبا سرعت معين عبور مي كنند(سطح سرويس جاده اي   -

احساس امنيت (سازگاري طراحي، سرعت مناسب وسيله نقليه وسازگاري ديناميكي رانندگي دستيابي به (بي ايمني جاده اي ارزيا  -

))تابلوها وعالئم ،وآرامش كاربران وسايط نقليه  

هايت بانك كليه اطالعات مورد نياز در يك بانك اطالعاتي نرم افزاري ضميمه خدمات ديگر سيستم نقشه برداري خواهد شد كه در ن

  .به كار برده مي شود GIS-Tاطالعاتي مذكور در يك سيستم اطالعات جغرافيايي حمل ونقل 

.را تامين نمايد) با دقت مناسب(براي دستيابي به موارد ارائه شده، سيستم نقشه برداري جاده اي بايد قادر باشد تا اطالعات مورد نياز   

  :مهندس راه بايد موارد زير را بررسي نمايد

...)آزادراه، بزرگراه، راه اصلي و(طبقه بندي نوع راه   -  

سرعت طراحي -  

)پروفيل تيپ(...ميانه و ،شيب شيرواني، شانه ها ،تعداد وعرض خطوط -  
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)شعاع و شيب(وپارامترهاي فيزيكي آنها ) قوس هاي محدب ومقعر(طراحي قوس قائم  المان هاي -  

دور وتغييرات آن -  

ه اي وديگر تجهيزات و وسايل ترافيكيموقعيت متعلقات جاد -  

سيستم نقشه شبكه حمل ونقل جاده اي - 3-2  

تعيين موقعيت كينماتيكي (وسيله نقليه در محل وبه منظور تعيين موقعيت مسير ) 1- 3(براي دستيابي به موارد ارائه شده در بخش 

.بايد سيستم نقشه برداري كاملي طراحي شود.) ..از قبيل عالئم، تابلوها و(وهمزمان ثبت وضبط نواحي مجاور جاده ) نسبي  

:ر شامل سه قسمت اصلي زير مي باشدسيستم مذكو  

  GPSماهواره اي  سيستم تعيين موقعيت  - 1

)براي اندازه گيري شيب سطح راه(نبع سشيب  – 2  

وضبط جاده ونواحي اطراف آن تدوربين هاي تصويري براي ثب – 3  

ها وثبت اندازه گيري ها از متعلقاتي از قبيل بخش كنترل، مدارهاي تطبيق وكامپيوترها استفاده  به منظور كنترل تجهيزات ودستگاه

.مي شود  

.دياگرام سيستم اندازه گيري را نشان مي دهد 13شكل   
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دياگرام سيستم اندازه گيري:13شكل   

 

 زه گيري هاي مورد نياز را ثبت ميانداومسير ،يتمتصل شده كه به وسيله ماهواره هاي قابل رو 1به كامپيوتر  1و آنتن GPS  گيرنده

  .كند

.شيب به طور همزمان ثبت مي شود قرائتهايدستگاه شيب سنج نيز به كامپيوتر يك متصل شده به طوريكه   

پك اومدارهاي تطبيق را كنترل نموده به طوريكه سه دوربين دقيقا در همان .فقط در زمان حركت كار مي كند 2وآنتن  GPS گيرنده

تصوير تركيبي ،هر سه دوربين دقيقا به صورت مستقل نموده ودر نهايت از مدار كنترل .زماني عمليات ثبت وضبط را انجام مي دهند

  .نشان داده مي شود 2توليد شده كه در صفحه كامپيتر 

ون نصب مي شود به  كل سيستم در خودروي.مشترك مي باشدبا زمان همه بخش هاي سيستم  GPSزمان اندازه گيري ومحاسبات 

كامپيوترها، سيستم پاور وبخش هاي كنترل آن داخل  ،)مي كنند ثبتكه تصوير تركيبي را (، بخش ويدئو GPSطوريكه گيرنده هاي 

  .نمي گيردشيب بدنه ماشين قرار در قسمت محور عقب شيب سنج قرار گرفته به طوريكه تحت تاثير.ون قرار مي گيرند
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ماشين توجيه شده ودو پالتفرم پايدار نصب شده كه شامل سه دوربين بوده به طوريكه محور طولي )  14شكل (بر روي سقف خودرو  

  .چپ وراست مي باشند وثبت تصاوير محور ديگري كه براي ثبت

  

نماي داخلي وخارجي سيستم اندازه گيري: 14شكل   

روش به كار گرفته شده، . ايج مناسب وصحيح به دست آيدسيستم مورد آزمايش قرار گرفته تادر حين اجرانت ،شروع به كار از قبل

.تعيين موقعيت كينماتيكي نسبي مي باشد  

كيلومتر طول  60در  سانتي متر 4در مطالعه موردي در كشور يونان اندازه گيري انجام شده با استفاده از گيرنده سيار ومرجع با دقت 

.مسير به دست آمد  

اندازه گيري عرضي - 3-3  

با استفاده از اندازه .ومقاطع عرضي مي باشد تيپائل اصلي در پروژه هاي راهسازي اندازه گيري عرض المانهاي پروفيل يكي از مس

.اندازه گيري را انجام دادگيري هاي مونوسكو پيك فتوگرامتري روي تصاوير ويديويي ثبت شده از تجهيزات تصويري مي توان   
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يي توسعه پيدا كرده وروش نسبتا ساده ومطمئن وبا هزينه موثر در ارزيابي مسير راهها در حال حاضر روش مذكور در كشورهاي اروپا

.نشان داده شده است 15روش اندازه گيري عرض خط در شكل در ادامه .مي باشد  

 

  )داراي تيلتسمت چپ محور افقي وسمت راست محور (ومحوردوربينتصوير هندسي مسير:15شكل 

در سيستم مختصات  xدر فضاي واقعي ومحور  Xمحور .مركز تصوير مي باشد Mتيو ونقطه مركز پرسپك O نقطه 15در شكل 

  .تصوير عمود بر صفحه شكل مي باشند

 Yb Y ,.نشان داده شده است Cثابت دوربين به وسيله .حالتي را نشان مي دهد كه محور دوربين افقي مي باشد 15قسمت چپ شكل 

  .بر روي صفحه تصوير مي باشد) عرض خط را نشان مي دهد´BB صلهطح جاده كه فانقاط روي س( B´و Bقاط ن

  :عبارت است از ZB مقياس تصوير در فاصله.باشدارتفاع دوربين باالي سطح زمين  Y0اگر

 =  

XB∆  همان عرض خطBB´  بوده وxB∆  حركت ده در طي هندسه سا متاسفانه اين.طول اندازه گيري شده روي تصوير مي باشد

  .وانحراف كوچكي در سيستم پيش بيني خواهد شد تيلتوسيله نقليه نمي تواند ثابت بماند وبه طور كلي 

محور مهم بوده وخطاهاي ناشي از دوران حول ) ω دوران(به وجود مي آيد  Xدر اين روش خطايي كه بر اثر دوران حول محور افقي 

مانند اشعه هاي تصويري از زواياي كوچك با (در نظر گرفته نمي شود ) Φدوران ) (تصوير ( yودوران حول محور )  к دوران(دوربين 

  .بايد در محاسبه لحاظ شوند چون ممكن است موجب خطاي بزرگ شوند ωزواياي انحراف كوچك بنابراين حتي ) سطح جاده

  

  .مي باشد )تصوير به دست مي آيدكه به طور گرافيكي روي (1اده از نقطه تالقياستف ωساده ترين روش براي تخمين زاويه انحراف 

                                                           
1
 Vanishing point 
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  .را در يك قطعه راه مستقيم نشان مي دهد) نقطه تالقي در تصوير( F نقطه 16شكل 

  

  محاسبه گرافيكي نقطه تالقي:16شكل 

  .آيد به دست 15ند از قسمت راست شكل مي توا ωمقدار

 

 

  .خواهد شد 17انجام شود معادله نمايي به شكل  ) pixel(  مستقيما در ابعاد yو  x هاي تصويري ودر نهايت اگر اندازه گيري

 

  .اندازه گيري شده روي تصوير محاسبه نمود ∆x ن عرض خط را با استفاده ازبا استفاده از اين معادله مي توا

  

  اندازه گيري روي تصوير عددي:17شكل 
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داده هاي كاليبراسيون را در محاسبه عرضي خط وارد نمي كند  معادله فوق هيچگونهعنوان مثال  به. رويكرد باالمزاياي خاصي دارد

.محاسبه عرض خط به كار برده شوندوبنابراين دوربين هاي غير كاليبره نيز مي توانند به خوبي براي   

سپس اين  .بدست آورد  باال هرا از معادل ) Y0 (ه وسيله آن مي توان مقدار با استفاده از متر اندازه گيري شده وب ∆X عرض خط

  .دنمي شو حيحهاي به دست آمده تص∆X قرار داده شده ودر نهايت تصوير در فرمولاندازه گيري هاي  yو  x مقدار به همراه و

 5/7تا  5/3از عرض معلوم بين ( Y0 م براي تخمينفري 10ابتدا . قبل از به كار گيري روش فوق بايد دقت آن مورد بررسي قرار گيرد

در اينجا نيز عرض خطوط با استفاده از متر اندازه گيري مي . يم استفاده مي گرددفر 5منطقه  6سپس براي . استفاده مي شود) متر

عرض خط روي ( ∆X ومتناظر با آن ) 17شكل (هاي مختلف به دست مي آيد Yبر روي  ∆xيم، پنج فر 30روي هر يك از . شود

به ) متركشي شده(واقعي  ∆X به دست آورده واختالف آن ازبه دست آمده هر فريم را  ∆x گين تمام پنجميان.اسبه مي شودمح)زمين

محاسبه مي از عرض هاي معلوم   (rms) در نهايت اختالف هاي.ه دست مي آيداندازه گيري نيز ب 5انحراف معيار . دست مي آيد

  :فريم را نشان مي دهد 30مقادير متوسط از 2 جدول.شود

  

  هاي متفاوت  yبر روي  x∆اندازه گيري پنج :18ل شك
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)مقادير متوسط(فريم  30ارزيابي دقت اندازه گيري عرض خط از :  2جدول   

 

 

  )rms )S اختالف       

 

 

 

انحراف معيار              

 

 

  (d)اختالف           

 

 

 

            cm  7/4    

 

 

 

               cm 8/3  

 

 

                  cm  3/2       

 

  .سانتي متر باشد نتايج مورد قبول واقع خواهد شد 5بيشتر از  (s)تقل بوده ودقت سزماني كه اندازه گيري ها به صورت م

بسيار كوچك به عنوان منابع اصلي خطاها بوده كه در تكرار اندازه گيري ها  )تيلت(خطاهاي اندازه گيري تصوير وزواياي انحراف 

.مي توان دقت اندازه كيري را محاسبه نمود مشخص شده و  

محور دوربين از شيب زمين تبعيت كند دقت اين روش مستقل از شيب جاده بوده وزواياي انحراف كوچك  متذكر مي گردد زماني كه

  .تصحيح مي شوند (F)با كمك نقاط تالقي 

  GIS - T   توسعه    – 4

نرم افزا ر . ذخيره سازي ونمايش اطالعات جمع آوري شده طراحي گرديده استبراي مديريت،  Hellas reads نرمافزار كاربردي

مدل . محور راه را نشان مي دهد) موضوعي(براي حمل ونقل بوده كه مشخصات هندسي وشماتيك  GIS يك نمونه نرم افزار مذكور

  :كه عبارتند از  سه نوع از موضوعات گرافيكي مي باشدبر اساس هندسي نرم افزار 

وط مستقيم راهخط -  

قوس هاي دايره اي -  

)كلوتوئيد(قوس هاي اتصال  -  

مانند، تابلوهاي ترافيكي، ارتفاعات، شيب (شبكه راه ويژگي هاي كمي يا كيفي راه را مشخص مي كند) موضوعي(مشخصات شماتيك 

..)ها وقوس ها، شعاع   

طراحي يك راه  با استفاده از نرم افزار مذكور مي توان.شدمي با UTM م افزار سيستم تصويرسيستم تصوير مورد استفاده در اين نر

شبكه راه دسترسي پيدا نرم افزار به كاربران اين اجازه را مي دهد تا بتوانند به محتويات داده هاي ذخيره شده . موجود را اصالح نمود

  .كنند
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تصاوير گرافيكي شامل مسيرهاي . يش قرار دهدنرم افزار مذكور مي تواند اطالعات را به صورت جداول ويا تصاوير در معرض نما

به عالوه موقعيت تابلوها و عالئم نيز در نرم افزار . اع قوس هاي افقي و قائم مي باشندافقي و قائم، دور و تغييرات آن، شيب ها و شع

.مذكور قابل مشاهده است  

  .تهيه شده را نشان مي دهد Hellas reads از چهار مشخصه كه توسط نرم افزارمثال هاي گرافيكي  19شكل 

به ساير  DXFو يا به صورت اتوكد با فرمت در قالب جداول  (Ascii file)ورت فايل هاي متني كاربر مي تواند نتايج آناليز را به ص

  .نرم افزارها صادر كند

  

  Hellas reads نماي گرافيكي نرم افزار : 19شكل 

-5   نتيجه گيري  

نقشه برداري مناسب از منطقه با . در دو حالت مطالعات مقدماتي ومرحله بهره برداري انجام مي پذيرد بررسي و ارزيابي مسير بهينه

ميتواند در انتخاب مسير بهينه در مطالعات مقدماتي و مرحله اول وكاهش   GIS و روشهاي مختلف نقشه برداري ازقبيل فتوگرامتري

برداري مي توان با روش ارائه شده راههاي موچود را بررسي وبا مشخصات در مرحله بهره .نمايد فراوانيهزينه هاي ساخت كمك 

مقايسه  نموده ودر صورت مشاهده مغايرت با آن هم از لحاظ عملكرد جاده اي وهم از لحاظ ايمني نسبت به راههافني استاندارد 
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بوده   DAY/€550اي تكنولوژي ارائه شده در مطالعه موردي كه در كشور يونان انجام گرفته هزينه اجر.بهسازي مسير اقدام نمود

پيشنهاد مي شود يكي از راههاي موجود كشور با  .كيلومتر در روز مي باشد 150-100بسته به نوع راه عملكرد سيستم بين .است 

  .استفاده از فن آوري ارائه شده مورد ارزيابي قرارگرفته و مقايسه اقتصادي با روشهاي سنتي نيز انجام پذيرد
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https://sid.ir/1699
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