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ارتباط معریف راهکار اسکن سه بعدی و محاسبه حجم چشم انداز 

دستیایب به مزیان دقیق موجودی و تأمنی نیازهای مدیرییت اطالعات شرکت های بزرگ، کارخانجات تولیدی، 
بازریس، محاسبه حجم قابل اعتامد و سریع از اهمیت ویژه ای برخوردار یم باشد.

ارتباط با عنوان تجاری دپوگراف، با استفاده از لزیر  سامانه اسکن سه بعدی و محاسبه حجم شرکت چشم انداز 
فاصله سنج تک نقطه ای، بعد از اسکن و جمع آوری اطالعات و تشکیل ابر نقاط یم تواند دیتاهای مدیرییت و 

حجم مواد دپو شده، مزیان دقیق انباشت و برداشت مواد و ... را در سیلو، محیط باز و سوله ها محاسبه نامید.
از یک درصد یم باشد. ارتباط کمرت  خطای سامانه دپوگراف چشم انداز 

چشم انداز ارتباط همراه صنعت فوالد در هوشمندسازی



اجزا راهکار اسکن و محاسبه حجم

فاصله سنج تک نقطه ای لزیری به همراه پایه محرک

برنامه پردازش و محاسبه حجم

سخت افزار اسکرن شامل فاصله سنج تک نقطه ای لزیری برروی پایه محرک در دو جهت حرکت کرده و فاصله 
نقاط را نسبت به محل نصب اسکرن در حافظه محیل ثبت یا سمت سرور ارسال یم نامید.

مدل ابر نقطه سه بعدی از فاصله و مختصات تشکیل شده است. بعد از جمع آوری دیتای اسکن و تشکیل 
ابر نقاط فرآیندهای حذف نویز نقاط و محاسبه حجم انجام شده و از طریق شبکه مبتین بر اینرتنت اشیا به 

مرکز نظارت و مانیتورینگ ارسال یم گردد.
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مشخصات فین

ویژیگ ها

زاویه دید وسیع
محدوده اسکن باال و  با دقت

چگایل ابر نقاط بسیار زیاد
گون نرم افزارهای کاربردی برای صنایع گونا

کاربردها

محاسبه حجم مواد داخل سیلوها
محاسبه حجم دپوهای مواد مانند آهن اسفنیج

انبار محاسبه موجودی بار 
ترسیم تصویر سه بعدی محیط اسکن

چشم انداز ارتباط همراه صنعت فوالد در هوشمندسازی

مشخصات سخت افزاری

مشخصات نوری

محدوده اسکن

رزولوشن فاصله

دقت فاصله سنج لیزری

فرکانس منونه برداری لیزری

شدت نور محیط

پروتکل های ارتباطی

منبع نوری

طول موج

محدوده دید

استاندارد منبع نوری

10 سانتی مرت تا 500 مرت

1 سانتی مرت

5 سانتی مرت

1 هرتز تا 1 کیلو هرتز

1 کیلو لوکس

LORA/GSM/LAN

دیود لیزری

905 نانومرت

°90 x °360

CLASS1 (IEC 60825)



ارتباط مزایای استفاده از دپوگراف چشم انداز 
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ارتباط مدل های مختلف کاری راهکار دپوگراف چشم انداز 

چشم انداز ارتباط همراه صنعت فوالد در هوشمندسازی



نمونه عمیل محاسبه حجم

حجم واقیع )مرت مکعب(: 124.9 = 48  × 51  × 51 
حجم اندازه گریی شده توسط راهکار )مرت مکعب(: 123 مرت مکعب

از یک درصد خطای اندازه گریی: کمرت 
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ارتباط کاربردهای صنعیت راهکار محاسبه حجم چشم انداز 

کارفرمایاین که از راهکار دپوگراف استفاده کرده اند

تامس با ما

ارتباط دارای گواهینامه های مختلف ایمین چشم، گواهینامه سطح 1 سطح ایمین  راهکار دپوگراف و محاسبه حجم چشم انداز 
لزیر، گزارش اثر ضد لرزش و بسیاری از گواهینامه های دیگر با استانداردهای فین است و یم تواند برای مواد جامد و عدم شفافیت 

در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرید. به عنوان مثال یم توان به صنایع مختلف سنگدانه ها و انبارهای کشاورزی و معدین، 
صنایع فوالد و ...اشاره نمود.

ک کهور )استان هرمزگان( معدن سنگ آهن آ
معدن طالی توزالر )استان زنجان(

کارخانه سیامن قشم )جزیره قشم(
شرکت بنی املللی حمل و نقل خلیج فارس )استان هتران( و ...

نشاین : هتران، تقاطع همت و شریعیت، دشتستان یکم، پالک هشت ، طبقه چهارم
تلفن : 23630 021

منابر :  23639 021

 chashmandaz.com :وب سایت

چشم انداز ارتباط همراه صنعت فوالد در هوشمندسازی


