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Циљ предмета
Оспособљавање студента за израду стандардних фотограметријеких производа (дигитални модел терена (ДМТ),
дигитални топографски план (ДТП) и дигитални ортофото (ДОФ) на основу расположивог фотограметријског
блока снимака или за креирање пројекта израде дигиталне картографске базе података и и његову
имплементацију.

Исход предмета
Студенти су оспособљени да на основу стечених знања могу учествовати у изради свих врста геодетскотехничке документације.
Оспособљеност за самосталнупримену стандардних фотограметријских процедура за прикупљање података о
простору, орторектификацију и укључивање добијених података у ГИС, односно оспособљеност за самосталну
израду пројекта дигиталне картографске базе података и његову имплементацију.

Садржај предмета
Практична настава

Самостална израда стандардних фотограметријских производа на примеру једног аерофотограметријског блока. Фотограметријска мерења за потребе ДМТ, дДигитална
фотограметријска реституција за потребе израде ДКП, израда ДОФ и
припрема излазних
података за експорт у ГИС.
Или

Дефинисање пројектног задатка.Анализа и дефинисање методологије израде дигиталне
картографске базе података. Анализа и дефинисање оптималних извора картографских податка.
Извођење студије изводљивости. Анализа и дефинисање методологије за оцену квалитета
дигиталне картографске базе података. Израда техничког упутства за имплементацију пројекта.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе: Други облици наставе: 3 Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Настава се изводи тако што студенти самостално уз помоћ сарадника у настави и пролазе кроз процес
дигиталне фотограметријске реституције израђујући типичне производе дигиталне фотограметрије – ДМТ, ДТП и
ДОФ или креирају пројекат израде дигиталне картографске базе података и и његову имплементацију. Студенти
при томе користе едукационе и академске верзије стандардних софтвера за дигиталну фотограметрију и
картографију, а кроз консултације добијају неопходну помоћ током практичног рада.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
тест
Практичне теренске вежбе

Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
10
писмени испит
50
усмени испт
..........

поена
40

