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 در یفتوگرامتر کاربرد ،ییهوا یبندمثلث ،یتوپوگراف هاینقشه دیتول در یفتوگرامتر کاربرد با انیدانشجو ییآشنا خالصه درس و هدف آن:

 یرقوم یفتوگرامتر یکل مرور و...  و یپزشک ،یصنعت ،یعمران هایپروژه

  H.Ebadi, “Advanced Analytical Aerial Triangulation” Lecture Note. KNToosi Univercity of-1 مرجع اصلی:

Technology 
، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 1397" بعدی از تصاویر 3کاربردهای اندازه گیری " حمید عبادی و فرید اسماعیلی  -2

 طوس ی

 Manual of  Photogrammtry (4th Edition)-1 مراجع کمک درسی:

2- Thomas Luhmann, “Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging”, 2d Edition, 2014 

 15: %تمرینهای کالسی      40   % آزمون نهایی:        20    % آزمون میان ترم:              25  عملی:  % پروژه ارزشیابی:

 م

  شرح درس هفته

1 
 یتوپوگراف هاینقشه دیتول در یفتوگرامتر کاربرد بخش اول:

  ییهوا یفتوگرامتر روش به نقشه دیتول خط 1

 بخش دوم: 2

  یفتوگرامتر روش به نقشه دیتول یاستانداردها 2

 بخش سوم: 3

  ...( و یعرض و یطول یهاپوشش پرواز، کنترل نقاط دقت، ،یبردارعکس اسیمق) یفتوگرامتر هایپروژه یزریبرنامه 3

 یهوائ یبندمثلث بخش چهارم: 4

  بندی هوائیتعریف و تاریخچه مثلث 4

  بندی هوائی دستگاهی مثلث 5

  بندی هوائی تحلیلی و محاسبات سرشکنی بلوک فتوگرامتری به روش مدل مستقل  مثلث 6و 5

بندی هوائی تحلیلی و محاسبات سرشکنی بلوک فتوگرامتری به روش دسته اشعه برای حاالت مختلف )کنترل زمینی ثابت و وزندار، عناصر مثلث 9و8و7

 توجیه خارجی وزندار وسلف کالیبراسیون(  
 

  آزمون میان ترم 10

 بخش پنجم: 11

  یفتوگرامتر یهابلوک یبرا ینیزم کنترل نقاط یطراح 11

 ششم:بخش  12

  GPS ایماهواره هایداده کمک با شرفتهیپ ییهوا یبندمثلث 12



 بخش هفتم: 13

  .... و یپزشک و یفرهنگراثیم ،. و یصنعت ،یعمران هایپروژه در یفتوگرامتر یکاربردها 13

 یرقوم یفتوگرامتر بخش هشتم: 14

  یرقوم یفتوگرامتر بر ایمقدمه 14

  یرقوم یفتوگرامتر ازین مورد افزارنرم و افزارسخت 15

  پانوراما ریتصو ،یعدسه مدل ارتوفتو، و شدهمیترم ریتصو ،یارتفاع یرقوم مدل شامل یرقوم یفتوگرامتر داتیتول 15

  آن یکاربردها و مبنا پهباد یفتوگرامتر یمعرف 16

 طالبی که هر هفته در کالس مورد بحث قرار خواهد گرفت م

 

 فعالیت های عملی

 ساعت در هرهفته می باشد( 2و زمان مورد نیاز برای انجام تمرینها  در هرهفته ساعت 2)زمان حل تمرین  تمرین کالسی-1

 شرح عنوان هفته

 های تصویری بکارگیری و اعمال پردازشآشنایی با نحوه مروری بر فرآیند پاالیش تصویر 1

 نخستهای سری ارائه تمرین –بندی هوایی در فرآیند مثلث 

 های بیشتررفع اشکال و حل نمونه –های سری نخست بررسی تمرین های تصویریحل عددی پاالیش 2

 مروری بر ترفیع و تقاطع و آشنایی با حل سرشکنی تحلیلی شبکه ترفیع و تقاطع همزمان 3

 سری دومهای ارائه تمرین -حل سرشکنی در حالت معلوم بودن نقاط و پارامترها  سرشکنی تحلیلی 4

 های بیشتررفع اشکال و حل نمونه –های سری دوم بررسی تمرین حل عددی سرشکنی دسته اشعه 5

 های سری سومارائه تمرین -بررسی سرشکنی تحلیلی وزن دار  سرشکنی وزن دار 6

 های بیشتررفع اشکال و حل نمونه –های سری سوم بررسی تمرین حل عددی سرشکنی وزن دار 7

 های سری چهارمارائه تمرین -بررسی سرشکنی با داده های اضافی  های کمکی )اضافی(سرشکنی با داده 8

 های بیشتررفع اشکال و حل نمونه –های سری چهارم بررسی تمرین حل عددی سرشکنی با داده های اضافی 9

 های سری پنجمرینارائه تم -بررسی و تحلیل سر شکنی مدل مستقل  بررسی سر شکنی مدل مستقل 10

 های بیشتررفع اشکال و حل نمونه –های سری پنجم بررسی تمرین حل عددی سرشکنی مدل مستقل 11

 های سری ششمارائه تمرین -بررسی و تحلیل سر شکنی نواری  بررسی سر شکنی نواری 12

 های بیشتررفع اشکال و حل نمونه –های سری ششم بررسی تمرین حل عددی سرشکنی مدل نواری 13

 رفع اشکال –بررسی جامع حالت های مختلف  بررسی و مرور انواع حالت های سرشکنی 14

 مجموعه ای از سواالت و مسایل آزمون نهایی 15

 

 ساعت است( 10ساعت و زمان مورد نیاز انجام پروژه بصورت فردی  10) زمان ارایه و توضیح نرم افزارها  پروژه عملی -2

 شرح عنوان هفته

 ی مباحثی شامل مقدمه، تعریف فتوگرامتری پیشرفته، مزایا و کابردهاارائه مقدمه و کلیات 1

 پیشرفته کاربردهایی مراحل کامل انجام یک پروژه ارائه اصول و تئوری  2

 Australisی مراحل و جزئیات نرم افزار ارائه آموزش نرم افزار 3

 Australisی مراحل و جزئیات نرم افزار ارائه افزارآموزش نرم  4

 AGISOFT PHOTOSCANی مراحل و جزئیات نرم افزار ارائه افزار نرم آموزش 5

 CONTEXTCAPTURE افزار نرم جزئیات و مراحل یارائه افزار نرم آموزش 6



 دانشجویانی عملی به طور خاص، جهت انجام آن توسط هاتعریف پروژه تعریف پروژه 7
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9   

10   

11   
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 ارایه نتایج وگزارش پروژه توسط دانشجویان آزمون نهایی 15

 

 


