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Tantárgy neve és kódja:
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6.
tanév
Szakok, melyeken a tárgyat oktatják: földmérő és földrendező mérnök BSc
Tantárgyfelelős
Oktatók: László Gergely, Dr. Tóth Zoltán
Dr. Tóth Zoltán
oktató:
Előtanulmányi feltételek:
Geodézia II.
Heti óraszámok: Előadás: 2 ó/h
Gyakorlat: 2 ó/h Lab. gyak.: 0
Konzultáció: 0
Számonkérés módja: félévközi jegy
A tananyag
Oktatási cél: A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a
gyakorlatban elterjedt pontfelhő kiértékelő és kezelő programokkal.
Tematika:
Földi és légi lézerszkennelés elméleti háttere. Földi lézerszkennelés gyakorlati végrehajtása.
Legelterjedtebb pontfelhő kezelő és kiértékelő programok (Leica Cyclone, PCI, Mscad2015,
Virtual Surveyor) felépítésének áttekintése.
Témakör
Óraszám
Előadások:
A tárgy felépítése és témakörei.
Földi lézerszkennelés elméleti háttere
Légi lézerszkennelés elméleti háttere
Terepi mérés a főiskola környékén
Terepi mérés a főiskola környékén
Leica Cyclone program felépítése
PCI program felépítése
Mscad2015 program felépítése
Virtual Surveyor program felépítése
Gyakorlati kiértékelés
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Irodalom
Kötelező: Berényi Attila, Barsi Árpád, Lovas Tamás: Lézerszkennelés monográfia
(2012.)

Tantárgyi követelmények
Foglakozásokon való Az előadásokon való részvétel kötelező!
részvétel
Félévközi
ellenőrzések:
Zárthelyi dolgozat tervezett időpontja: 2015.04.21.
A zárthelyi kérdések az addigi elméleti anyagot és a témakörhöz tartozó
gyakorlatokon szerzett ismereteket is tartalmazzák.
A félév aláírásának
- az órákon való folyamatos és aktív részvétel,
feltételei:
- a zárthelyi dolgozat eredményes (min. elégséges) megoldása.
Érdemjegy
A kapott érdemjegy a következők átlaga:
kialakításának módja: gyakorlati jegy átlaga + zárthelyi dolgozat
Mindegyik részjegynek legalább elégségesnek kell lennie.
Hiányzások, pótlások
- hiányzás esetén a gyakorlatokat pótolni kell a gyakorlatvezetővel
feltételei:
egyeztetett időpontban. Igazolt hiányzás esetén térítésmentesen,
igazolatlan hiányzáskor különeljárási díj ellenében lehet pótolni a
gyakorlatokat.
- zárthelyi dolgozatot egy alkalommal lehet pótolni.
Vizsga módja:
Megajánlott jegy
feltételei:
Pótlási lehetőség a
Az aláírást egy alkalommal, az első tíz napban lehet pótolni.
vizsgaidőszakban:

