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Fotogrametria cyfrowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
geodezja i kartografia

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIGIINS.MI2C.0742.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Piotr Gołuch

Pozostali prowadzący Piotr Gołuch

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 W ramach przedmiotu student pozna zasady opracowania bloku zdjęć na fotogrametrycznej stacji cyfrowej.

C2 Po zakończonym kursie student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie opracowania
zdjęć pomiarowych metodami fotogrametrii cyfrowej.

C3 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych fotogrametrii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma wiedzę z zakresu metod pozyskiwania,
przechowywania i przetwarzania obrazów cyfrowych; GK_P7S_WG05

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny, Projekt,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

W2

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie
wiedzę w zakresie opracowania zdjęć pomiarowych
metodami fotogrametrii cyfrowej; zna terminologię
fotogrametryczną; orientuje się w obecnym stanie
oraz najnowszych trendach rozwojowych
fotogrametrii;

GK_P7S_WG05
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny, Projekt,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

W3 ma ugruntowaną fotogrametryczną wiedzę i wie jaki
jest związek fotogrametrii z geodezją gospodarczą. GK_P7S_WG05

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny, Projekt,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wykonać zaawansowane
przekształcenia obrazów cyfrowych w oparciu
o narzędzia dostępne w pakietach oprogramowania
stosowanych w fotogrametrii, teledetekcji, GIS,
geodezji i kartografii;

GK_P7S_UW05
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Wykonanie ćwiczeń

U2

potrafi opracować blok zdjęć z wykorzystaniem
fotogrametrycznej stacji cyfrowej; posiada
umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystania
cyfrowych metod opracowywania zdjęć lotniczych
i obrazów satelitarnych; potrafi interpretować
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski;

GK_P7S_UW05
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Wykonanie ćwiczeń

U3

potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań
inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin
nauki, dyscyplin naukowych i specjalności związanych
z fotogrametrią i geodezją oraz zastosować podejście
systemowe, uwzględniające także aspekty
pozatechniczne. Student potrafi współdziałać
i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

GK_P7S_UO12
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi odpowiednio określić priorytety służące
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania GK_P7S_KO02

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
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K2 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
i przedsiębiorczy. GK_P7S_KO02

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Konsultacje 5

Przygotowanie projektu 5

Przygotowanie raportu 20

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Udział w egzaminie 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
103

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
38

ECTS
1.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

• Skanery fotogrametryczne  – zamiana obrazu analogowego na cyfrowy.
• Kompendium fotogrametrii. Interpretacja geometryczna i opisy matematyczne
podstawowych pojęć, operacji i zadań fotogrametrycznych. Ogólna klasyfikacja
technologii fotogrametrycznych.
• Fotogrametryczne stacje cyfrowe – ogólne zasady działania. Główne kierunki
automatyzacji procesów fotogrametrycznych. Zasada budowy piramidy obrazów
w systemie ImageStation. 
• Automatyczna orientacja zdjęć. Geometria epipolarna. Tworzenie obrazów
znormalizowanych. Dopasowanie obrazów – powierzchniowe (Area Based
Matching), dopasowanie cech (Feature Based Matching), matching relacyjny.
• Pozyskiwanie NMT ze zdjęć (fotogrametryczne techniki pomiarowe, dokładność
NMT).
• Cyfrowe przetwarzanie ortofotograficzne – ortofotomapa. 
• Fotogrametryczne cyfrowe kamery pomiarowe.
• Pozyskiwanie obrazów cyfrowych kamerami niemetrycznymi. Ogólne zasady
kalibracji kamer metrycznych i niemetrycznych (laboratoryjna, polowa,
samokalibracja).

Wykład

2.

• Zamiana obrazu analogowego na cyfrowy – skanowanie zdjęć. 
• Prezentacja i omówienie oprogramowania do cyfrowego opracowania zdjęć –
DDPS. Opracowanie pojedynczego stereogramu w środowisku DDPS. 
• Prezentacja i omówienie budowy cyfrowej stacji fotogrametrycznych
ImageStation Z/I Imaging. Opracowanie bloku zdjęć z wykorzystaniem
fotogrametrycznej stacji cyfrowej – przygotowanie projektu, wykonanie orientacji z
uwzględnieniem procedur automatycznych (ISAT). Stereodigitalizacja zdjęć
(ISSD/ISFC). Tworzenie NMT z wykorzystaniem stacji fotogrametrycznej (pomiar
manualny, półautomatyczny i automatyczny, generowanie NMT) – ISDC/ISAE.
Generowanie cyfrowej ortofotomapy na stacji ImageStation (ISBR/ISOP).

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Wykład, Zajęcia praktyczne w warunkach
symulacyjnych, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny, Kolokwium 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
fotogrametria i teledetekcja (na poziomie inżynierskim)
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Literatura
Obowiązkowa

Butowtt J., Kaczyński R.: Fotogrametria. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2003.1.
Digital Photogrammetry: An Addendum to the Manual of Photogrammetry, ASPRS 1996.2.
Konecny G.: Geoinformation, remote sensing, photogrammetry and geographical information systems. Taylor & Francis,3.
2003.
Kraus K..: Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans. Walter de Gruyter, Berlin 2007.4.
Schenk A.: Digital photogrammetry. Volume I. Background, Fundametlas, Automatic Orientation Procedures. The Ohio5.
State University. TerraScience, 1999.

Dodatkowa

Publikacje w Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji,1.
Publikacje w International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing oraz OEEPE Offical Publication.2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GK_P7S_KO02
Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego oraz wypełniania
zobowiązań społecznych, a także myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz inicjowania działań
na rzecz interesu publicznego.

GK_P7S_UO12 Absolwent potrafi współdziałać w ramach prac zespołowych, podejmować w zespole wiodącą rolę oraz
kierować jego pracą.

GK_P7S_UW05
Absolwent potrafi wykonać zaawansowane przekształcenia obrazów cyfrowych w oparciu o narzędzia
dostępne w specjalistycznych pakietach oprogramowania oraz zaimplementować podstawowe algorytmy
przekształceń obrazów cyfrowych.

GK_P7S_WG05
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu metod pozyskiwania,
przechowywania i przekształceń obrazów cyfrowych oraz teoretyczne podstawy zastosowania metod
cyfrowych w fotogrametrii i teledetekcji.


