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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Photogrammetry in spatial development
WIŚ MKS-GP II oIIS D11 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
2

Semestry

2

Zastosowanie fotogrametrii w gospodarce przestrzennej

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

8

0

0

22

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Wiedza na temat zdalnego pozyskiwania danych o terenie metodami fotogrametrycznymi i metod ich opracowania.
Cel 2 Wiedza na temat możliwości pozyskania opracowań fotogrametrycznych zdjęć naziemnych, lotniczych i zobrazowań satelitarnych przydatnych w gospodarce przestrzennej.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Umiejętność wykorzystania zdjęć naziemnych i lotniczych do tworzenia kartometrycznych opracowań 2D
i 3D.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawy CAD

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Wiedza na temat podstaw teoretycznych fotogrametrii
EK2 Wiedza Wiedza na temat dostępnych opracowań fotogrametrycznych i ich przydatności w zadaniach gospodarki przestrzennej
EK3 Umiejętności Umiejętność tworzenia kartometrycznych opracowań 2D i 3D z wykorzystaniem zdjęć naziemnych i lotniczych
EK4 Umiejętności Umiejętność wykorzystania opracowań fotogrametrycznych w zadaniach gospodarki przestrzennej

6

Treści programowe
Laboratorium komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K1

Zastosowanie fotogrametrii jednoobrazowej. Kalibracja aparatu i wykonanie
fotoplanu elewacji budynku.

4

K2

Fotogrametria naziemna - wykonanie zdjęć i budowa modelu 3D obiektu
budowlanego.

6

K3

Opracowanie zdjęć lotniczych. Wykorzystanie fotopunktów do orientacji
zewnętrznej zdjęć. Opracowanie stereoskopowe zorientowanych zdjęć.

4

K4

Tworzenie numerycznego modelu terenu. Wykorzystanie NMT do ortorektyfikacji
zdjęcia lotniczego.

4

K5

Wykorzystanie NMT, danych lidarowych oraz ortofotomap do aktualizacji
opracowań planistycznych.

4

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Sposoby pozyskania i zapisu obrazów stosowanych w fotogrametrii. Rodzaje kamer
lotniczych i naziemnych, skanery elektrooptyczne. Charakterystyka i dane
statystyczne obrazu cyfrowego. Przetwarzanie obrazów stosowane w fotogrametrii.
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W2

Rzut środkowy, cechy idealnego obiektywu. Elementy orientacji wewnętrznej
kamery i metody jej kalibracji. Elementy orientacji zewnętrznej i wzajemnej
kamery. Wyznaczanie elementów orientacji zewnętrznej i wzajemnej kamery.

2

W3

Skala i zniekształcenia zdjęcia. Efekt stereoskopowy. Budowa modelu na podstawie
stereogramu. Dokładność wyznaczenia współrzędnych. Opracowanie map na
podstawie zdjęć lotniczych. Projekt wykonania zdjęć, fotopunkty, aerotiangulacja,
uczytelnienie zdjęć.

2

W4

Ortorektyfikacja obrazów. Tworzenie NMT. Zastosowanie fotogrametrii
w gospodarce przestrzennej.

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 laboratorium komputerowe

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

20

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

54

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 obecność na zajęciach
F2 ocena projektów
Ocena podsumowująca
P1 średnia ważona
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Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Obecność na co najmniej 75% zajęć
W2 Zaliczenie projektów

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student zna tylko podstawowe terminy stosowane w fotogrametrii

Na ocenę 4.0

Student zna techniki rejestracji obrazu stosowane w fotogrametrii, oraz metody
ich przetwarzania. Potrafi scharakteryzować opracowania fotogrametryczne pod
względem ich dokładności.

Na ocenę 5.0

Student zna techniki rejestracji obrazu stosowane w fotogrametrii, oraz metody
ich przetwarzania. Potrafi scharakteryzować opracowania fotogrametryczne pod
względem ich dokładności. Zna i rozumie matematyczne podstawy fotogrametrii.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe opracowania fotogrametryczne.

Na ocenę 4.0

Student zna podstawowe opracowania fotogrametryczne. Wie gdzie można
pozyskać dane i zna ich podstawowe zastosowanie.

Na ocenę 5.0

Student zna podstawowe opracowania fotogrametryczne. Wie gdzie można
pozyskać dane i zna ich podstawowe i nietypowe zastosowanie.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student potrafi w stopniu ograniczonym stworzyć opracowanie fotogrametryczne
(NMT, ortofotomapa, Model 3D obiektu)

Na ocenę 4.0

Student opanował stworzenie opracowań fotogrametrycznych (NMT,
ortofotomapa, Model 3D obiektu)

Na ocenę 5.0

Student opanował stworzenie opracowań fotogrametrycznych (NMT,
ortofotomapa, Model 3D obiektu). Potrafi je twórczo zastosować w nietypowych
sytuacjach.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student wie jakie dane fotogrametryczne są dostępne, ale nie potrafi ich
zastosować.

Na ocenę 4.0

Student wie jakie dane fotogrametryczne są dostępne, i potrafi je zastosować.

Na ocenę 5.0

Student wie jakie dane fotogrametryczne są dostępne, i potrafi je zastosować.
Twórczo podchodzi do możliwości jakie dają techniki fotogrametryczne.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W06

Cel 1 Cel 3

K1 K2 K3 K4 K5
W1 W2 W3 W4

N1

P1

EK2

K_W06

Cel 2

K5 W4

N1

P1

EK3

K_U05 K_U06
K_U07 K_U11

Cel 3

K1 K2 K3 K4
K5 W3 W4

N1

P1

EK4

K_U04 K_U05
K_U06 K_U07
K_U08

Cel 2

K4 K5

N1

P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Z. Sitek — Fotogrametria ogólna i inżynieryjna, Wrocław, 1991, PPWK Wrocław
[2 ] Kurczyński Z., Preuss R. — Podstawy fotogrametrii, Warszawa, 2004, Oficyna wydawnicza Politechniki
Warszawskiej
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Cezary Toś (kontakt: tos_c@wp.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Cezary Toś (kontakt: tos_c@wp.pl)
2 dr inż. Grzegorz Mirek (kontakt: gmirek@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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