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Fotogrametria w pomiarach inżynieryjnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
geodezja i kartografia

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGIINS.I20C.0744.20

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 6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiot rozwija umiejętności i wiedzę z zakresu zastosowania fotogrametrycznych metod i technik
pomiarowych do rozwiązywania zadań praktycznych dla wybranych obiektów inżynierskich. Student zapoznaje
się z podstawami analitycznego i cyfrowego opracowania zdjęć pomiarowych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student wie czym jest fotogrametria i teledetekcja;
wie jak można określić położenie punktu na zdjęciach
pomiarowych; zna instrumenty, techniki i metody
fotogrametrycznych pomiarów; ma wiedzę z zakresu
fotogrametrycznych pomiarów, matematycznego
opracowania pozyskanych wyników oraz ma wiedzę
jak rozwiązać proste zadania inżynierskie
na podstawie pomiarów fotogrametrycznych;

GK_P6S_WG09,
GK_P6S_WG10

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi planować i przeprowadzić pomiary
fotogrametryczne oraz wykonać niezbędne
opracowania analityczne; ma umiejętności praktyczne
związane z zastosowaniem metody fotogrametrycznej
bliskiego zasięgu w zadaniach inżynierskich oraz
specjalnych; ma przygotowanie praktyczne
do indywidualnej i zespołowej pracy w rzeczywistych
warunkach wykonywania prac geodezyjnych w firmach
wykonawstwa; zna podstawowe zasady
bezpieczeństwa wykonywania tych prac; potrafi ocenić
przydatność rutynowych metod i instrumentów
do rozwiązywania zadań pomiarowych o charakterze
praktycznym oraz wybierać i stosować odpowiednią
metodę i sprzęt pomiarowy;

GK_P6S_UW10

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role; potrafi odpowiednio
określić priorytety służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania; potrafi myśleć i działać
w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

GK_P6S_KK01
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Konsultacje 10

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Przygotowanie raportu 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

• Charakterystyka opracowań fotogrametrii bliskiego zasięgu.
• Optyczne systemy rejestracji bliskiego zasięgu. Budowa kamer cyfrowych,
 akwizycja obrazu cyfrowego. Projektowanie i technika wykonania zdjęć bliskiego
zasięgu. 
• Określenie wymaganych kryteriów dokładności, geometrii obrazów pod kątem
wybranego zadania fotogrametrycznego. Teoria błędów zdjęć naziemnych.
• Metody kalibracji kamer cyfrowych i analogowych wykorzystywanych w
fotogrametrii bliskiego zasięgu.
• Fotogrametryczne metody opracowania pojedynczego zdjęcia, pary zdjęć i
zespołu zdjęć bliskiego zasięgu. 
• Fotogrametryczne systemy pomiarowe w zastosowaniach inżynierskich.
• Inwentaryzacja i rekonstrukcja obiektów przestrzennych metodą
terratriangulacji i stereodigitalizacji 3D. 
• Metody fotogrametryczne w pomiarach architektonicznych, inżynierskich oraz w
zastosowaniach specjalnych. Wyznaczenie deformacji i przemieszczeń w
płaszczyźnie oraz przestrzeni 3D. 
• Termowizja w diagnostyce technicznej obiektów. 
• Zastosowanie metod fotogrametrii w systemach typu CAD/GIS/BIM.

Wykład

2.

• Projekt 1. Opracowanie płaskiej elewacji budynku  metodą płaskich
przekształceń rzutowych.
• Projekt 2. Wyznaczanie deformacji belki żelbetowej metodą fotogrametrii
jednoobrazowej. 
• Projekt 3. Badanie pionowości obiektu wysmukłego metodą fotogrametryczną.
• Projekt 4. Kalibracja aparatu cyfrowego. 
• Projekt 5. Rozwiązanie terratriangulacji (z równoczesną samokalibracją
amatorskiego aparatu cyfrowego) w celu rekonstrukcji 3D obiektu inżynierskiego
na podstawie fotogrametrycznie generowanej chmury punktów. 
• Projekt 6. Inwentaryzacja fragmentu obiektu architektonicznego metodą
stereodigitalizacji 3D na podstawie zdjęć cyfrowych.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Wykład, Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział

procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne, Kolokwium 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie ustne, Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium, Udział w dyskusji, Wykonanie ćwiczeń 50%
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Wymagania wstępne
geodezyjne pomiary szczegółowe, fotogrametria i teledetekcja

Literatura
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GK_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych i
poznawczych związanych z zawodem geodety oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści.

GK_P6S_UW10 Absolwent potrafi pozyskać i opracować dane fotogrametryczne i teledetekcyjne.

GK_P6S_WG09 Absolwent zna i rozumie metody, techniki i narzędzia zdalnego pozyskiwania i opracowania danych
przestrzennych.

GK_P6S_WG10 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu geodezyjnego badania
przemieszczeń oraz geodezyjnej obsługi budowy i inwentaryzacji obiektów inżynieryjno-przemysłowych.


