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Mål Syftet med kursen är att ge studenten gedigen kunskap om digital fotogrammetri, både i teori
och i praktik.
 
Efter avklarad kurs ska studenten kunna
1.	beskriva och förklara funktion av olika fotogrammetriska sensorsystem
2.	utföra planering av en flygfotografering
3.	förklara matematiska begrepp av, och utföra, bildorientering och blockutjämning
4.	beskriva och använda bildbehandlingsrutiner som är viktiga för fotogrammetri
5.	beskriva process för framställning av digitala höjdmodeller (DHM) och ortofoton
6.	utföra stereokartering
7.	framställa DHM och ortofoton från fotogrammetriska data och utvärdera resultatet.

Kursens innehåll Grundläggande fotogrammetri
Fotogrammetriska sensorsystem. Planering av flygfotografering
Inre, relativ och absolut orientering. Blockutjämning
Digital bildbehandling, t.ex. segmentering, kantdetektering, matchning och färgbehandling
DHM: framställning, interpolationsmetoder, utvärdering och tillämpningar

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=SB212B&revisionId=2485&lang=sv
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Ortofoton: geometriska aspekter, tonutjämning, framställning av ortofotomosaik

Undervisning Föreläsningar och laborationer.

Förkunskaper Fotogrammetri och bildbehandling 7,5 hp eller Kartografi 7,5 hp eller motsvarande kurs som
täcker grundläggande fotogrammetri.
Geodetisk felteori 7,5 hp eller motsvarande.

Examinationsform Skriftlig tentamen och laborationer.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar Varje gång kursen ges finns det möjlighet för en ordinarie tentamen och en omtentamen.

Övriga föreskrifter Betygskriterier kommer att vara tillgängliga före kursstart.

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 4,5 hp Betyg: AF

0020   Laborationer 3 hp Betyg: UG


