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Oktatási cél: A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a szakágazat terén
felmerülő feladatok fotogrammetriai módszerekkel történő megoldásait és azokat
alkalmazni tudják. Átfogó ismereteket kapnak a hallgatók az általános fotogrammetriai
technológiáról, a különböző térfotogrammetriai kiértékelési módszerekről, a
felhasználható műszerekről, a digitális fotogrammetriai munkaállomásokról és az
elérhető pontosságról.
Tematika:
Témakör
Óraszám
Előadások:
Ortofotoszkópia (analóg, analitikus és digitális képátalakítás alapjai)
Ortofotoszkópia (ortofotó eljárások, diff. képátal., montoplotting, digitális
ortoprojekció)
A térfotogrammetria alapjai (alapfogalmak, koordinátarendszerek, alapképletek)
Térfotogrammetria (térfotogrammetriai műszerek, műszervizsgálat, analóg
tájékozások, modelltorzulások)
Térfotogrammetria (analitikus és digitális tájékozások)
Zárthelyi dolgozat
Analitikus műszerek (osztályozás, felépítés)
Digitális fotogrammetria munkaállomások
Digitális fotogrammetria (eljárások, automatizált kiértékelés, végtermékek)
Általános fotogrammetriai technológia
Légiháromszögelés
Zárthelyi dolgozat
A fotogrammetria speciális alkalmazási lehetőségei
Gyakorlatok:
Analóg tájékozások (WILD A9)
Analitikus tájékozások SD2000)
Digitális tájékozások (DVP)
Analitikus kiértékelés (SD2000)
Analitikus fotogrammetria mérnökgeodéziai alkalmazása
Digitális ortofotó előállítása és kiértékelése (DVP)
DDM mérés (SD2000)
DDM mérés (DVP)
Photomodeller (IS)
Térbeli hátra- és előmetszés (SD 2000)
Légiháromszögelés (DPW)
Digitális monoplotting (IS)
Pótlások

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Félévközi követelmények
AZ ELŐADÁSOK ÉS GYAKORLATOK LÁTOGATÁSA KÖTELEZŐ!
Félévközi
Zárthelyi dolgozatok időpontjai: 2015. március 21. és május 2.
ellenőrzések:
A zárthelyi kérdések az addigi elméleti anyagot és a témakörhöz tartozó
gyakorlatokon szerzett ismereteket is tartalmazzák.
A pótlás módja: Hiányzás esetén a gyakorlatokat pótolni kell egyeztetett időpontban. Igazolt
hiányzás esetén térítésmentesen, igazolatlan hiányzáskor különeljárási díj
ellenében lehet pótolni a gyakorlatokat. Zárthelyi dolgozatot egy-egy
alkalommal lehet pótolni. Aláírás pótlásához "Aláíráspótló vizsga" típusú
vizsgaidőpont kerül kiírásra. A pótlás csak egy alkalommal lehetséges és
különeljárási díj (szolgáltatási jogcím/aláíráspótlás) befizetéséhez kötött.
az órákon való folyamatos és aktív részvétel,
Aláírás feltétele: valamennyi gyakorlat teljesítése és elfogadása,
a zárthelyi dolgozatok eredményes megoldása.
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb): A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsgán
kapott érdemjegy a gyakorlatok (1 jegy), a zárthelyi dolgozatok (1 jegy), az írásbeli (1 jegy) és szóbeli
(1 jegy) vizsga átlaga.
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