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منبعشرحعنوانهفته

هاي لیزري در میان آشنایی با تعربف و جایگاه سنجندهمعرفی پویشگر هاي لیزري 1
سنجنده هاي موجود

 از 2الی 1فصل یک صفحات
کتاب آقاي وسلمن

 فایل جزوه درسی خودم در "

"1جلسھ –1قسمت 

آشنایی با انواع پویشگر هاي لیزري و مروري 2
بر انواع سیستم هاي موجود

"فایل جزوه درسی خودم در آشنایی با انواع پویشگر هاي لیزري از نظر ساختاري
"2جلسه –1قسمت 

معرفی انواع سیستم هاي تجاري موجود
 کتاب آقاي شان3فصل
 فایل جزوه درسی خودم در"

"3جلسه –1قسمت 

مفاهیم اساسی لیزر و پخش پالس آشنایی با 3
لیزري

نحوه ایجاد پالس لیزريآشتایی با 
معادالت فیزیکی پخش امواج لیزري تعریف 

امواج لیزري از اجسامفیزیک پراکنش 

 کتاب آقاي شان 1فصل
14الی 1صفحه 

 فایل جزوه درسی خودم در"
از "4جلسه –2قسمت 
25الی 1صفحه 

مفاهیم اساسی لیزر و پخش پالس آشنایی با 4
(ادامه)لیزري

گیري فاصله و شدت در لیزراندازهنحوه 
، 3dd(فرمت هاي ورودي و خروجی داده ها در لیزرآشنایی با 

ASCII(...و

 وسلمن از آقاي کتاب1فصل
45الی 3صفحه 

 فایل جزوه درسی خودم در"
از "4جلسه –2قسمت 



65الی 26صفحه 

هاي پویشگراصول اندازه گیري در یادگیري 5
زمینیلیزري

اجزاء پویشگرهاي لیزري زمینیمعرفی 
معرفی خطاهاي پارامتریک پویشگر لیزري

 11وسلمن صفحه کتاب آقاي
29الی 

 جزوه درسی خودم در فایل"
"5جلسه –3قسمت 

هاي پویشگراصول اندازه گیري در یادگیري 6
زمینی (ادامه)لیزري

معادالت هندسی و روابط مورد استفاده در تولید داده ها معرفی 
ي خام در پویشگرهاي لیزري زمینی

پخش خطاها در معادالت هندسی
سیستم هاي مختصات در پویشگرهاي لیزري تعریف انواع 

زمینی

 83کتاب آقاي وسلمن صفحه
100الی 92و صفحه 86الی 

 فایل جزوه درسی خودم در"
"6جلسه –3قسمت 

یک جلسه رفع اشکال و جلسه بعدي آزمون میان ترم از آزمون میان ترم7
اول تا هفته ششم بصورت حذفی

ثبت ابر نقاط و تصاویر آشنایی با مراحل تولید و 8
رقومی در پویشگرهاي لیزري زمینی

اصول کار با لیزر اسکنر هاي زمینی ات ومقدمآشنایی با 
شامل مراحل اخذ، ثبت ابر نقاط و پردازش با تاکید بر 

کاربردهاي آن در صنعت 

 جزوه درسی آقاي پروفسور
Nobert Pfeifer در

ISPRSمدرسه تابستانی 
از دانشگاه وین اتریش2007

 جزوه درسی خودم در فایل"
"7جلسه –3قسمت 

 خروجی پروژه هاي عملی
انجام شده توسط تیم 

تحقیقاتی خودم و یا شرکت 
هاي همکار

آشنایی با مراحل تولید و ثبت ابر نقاط و تصاویر 9
رقومی در پویشگرهاي لیزري زمینی (ادامه)

زمینی و موقعیت تعریف سیستم مختصات در برداشت 
ایستگاه هاي برداشت

اسکن دقیق رفلکتور ها و استخراج آنها
اخذ تصاویر همپوشانی دار

اخذ ابر نقاط از هر ایستگاه مورد نظر
استخراج موقعیت رفلکتورها از ابر نقاط و تصاویر در هر 

ایستگاه زمینی 
یافتن نقاط متناظر استخراج شده مربوط به رفلکتورها از 

هاي مختلفایستگاه
انتقال مختصات ایستگاهی ابر نقاط و تصاویر به مختصات 

محلی (جهانی)
تولید ابر نقاط یکپارچه از کلیه ایستگاه ها به همراه تصاویر 

متناظر هر ایستگاه
معرفی خطاها و نویزها و منابع آنها در فرایند ثبت ابر نقاط 

و تصاویر

فصل سوم کتاب آقاي گارسیا
 آقاي وسلمن فصل سوم کتاب

121الی 111صفحه 
 جزوه درسی خودم در فایل"

"8جلسه –3قسمت 

یک محدوده مشخص برداشتهفته عملیات: 10
میدانی یا آزمایشگاهی

TLSدستگاهانجام برداشت در آزمایشگاه بصورت عملی با 
Riegle 420i

محل آزمایشگاه پویشگرهاي لیزري 
429اتاق 

نمایش و ویرایش داده هاي آشنایی با نحوه 11
پویشگر لیزري زمینی

نمایش دو بعدي و سه بعدي  ابر نقاط
کد دهی رنگی داده هاي ابر نقطه اي از تصاویر ثبت شده 

همزمان
ویرایش داده ها

حذف نقاط اشتباه و نویز
فیلترینگ داده ها 

 جزوه درسی آقاي پروفسور
Nobert Pfeifer در

ISPRSمدرسه تابستانی 
از دانشگاه وین اتریش2007

 45کتاب آقاي وسلمن صفحه
الی 135و صفحه 53الی 
157

 جزوه درسی خودم در فایل"



فایل و "9جلسه –3قسمت 
"10جلسه –3قسمت "

12
آشنایی با مثلث بندي، تولید مدل سه بعدي 

و کیفیت داده ها

همسایگی و ویژگی ها در ابر نقاط
طبقه بندي ابر نقاطقطعه بندي و 

روش هاي مثلث بندي ابر نقاط 
روش هاي درونیابی ابر نقاط

روش هاي نمایش مدل سه بعدي رقومی زمین
اضافه نمودن بافت از تصاویر بر روي مدل سه بعدي 

حاصل از ابر نقاط
ارزیابی کیفیت مدل رقومی تولید شده در پویشگرهاي 

لیزري زمینی

 جزوه درسی آقاي پروفسور
Nobert Pfeifer در

ISPRSمدرسه تابستانی 
از دانشگاه وین اتریش2007

 کتاب آقاي وسلمن صفحه
163الی 158

 جزوه درسی خودم در فایل"
"11جلسه –3قسمت 

هفته عملیات: تولید ابر نقاط یکپارچه و انجام 13
پردازش هاي اولیه

ابر به منظور تولید RiscanProانجام پردازش با نرم افزار 
و ایجاد حاصل از برداشت در آزمایشگاه نقطه یکپارچه

محصوالت اولیه

محل آزمایشگاه پویشگرهاي لیزري 
یا کالس429اتاق 

هفته عملیات: انجام پردازش هاي پیشرفته14
انجام کار عملی با نرم افزار ها و مشاهده و ویرایش ابر 

تولید مدل رقومی از نقاط و همچنین فیلترینگ آنها و 
اشیا یا زمین و در نهایت بررسی دقت نهایی مدل

محل آزمایشگاه پویشگرهاي لیزري 
یا کالس429اتاق 

-مسایلمجموعه اي از سواالت و آزمون نهایی15
فعالیت هاي عملی

:، موضوع، میزان ساعت مورد نیازتعداد، گروهی و یا انفراديو سمینارتمرین
ساعت زمان خواهد 8تمرین کال به مدت 4تمرینات حل کردنی و یا برنامه نویسی بصورت انفرادي خواهد بود که حدود -

برد.
:مورد نیازمیزان ساعت، توضیح جزئیاتپروژه

و حداکثر یک پروژه عملی می باشد نفره 4کال در قالب گروه هاي بوده که نرم افزار ي عملی در کارپروژه در قالب انجام -
ساعت براي انجام آن کافی خواهد بود.20الی 16نسبتا بزرگ خواهد بود که حدود 

ندارد: مورد نیازمیزان ساعتتوضیح جزئیات، سایر


