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darbas.  

 

 

Anotacija 

Dalyke analizuojamos fotogrametrinio kartografavimo technologijos ir jų taikymas topografiniams žemėlapiams sudaryti, 

kadastriniams duomenims bei erdvinei geoinformacijai iš fotografinių vaizdų gauti. Sprendžiami aerofotonuotraukų 

geometrijos, koordinačių sistemų transformavimo, aerotrianguliacijos uždaviniai. Formuojami praktiniai įgūdžiai 

fotonuotraukų orientavimo procesams bei stereoskopiniams matavimams atlikti. Analizuojamos techninės 

aerofotografavimo priemonės, nagrinėjami fotografinių vaizdų dešifravimo ypatumai. Suteikiamos teorinės ir praktinės 

žinios aerokartografavimo produktams gauti bei ortofotografiniams žemėlapiams sudaryti, taikant skaitmeninės 

fotogrametrijos metodus.  

 

 

Programos studijų rezultatų sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų metodais ir studentų pasiekimų 

vertinimo metodais 

Studijų programos rezultatai Studijų dalyko rezultatai Studijų metodai 
Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

A2. Demonstruoja žinias ir supratimą 

apie matavimo, projektavimo, 

konstravimo metodus ir būdus bei 

šiems veiksmams naudojamas 

technines priemones, jų valdymo 

metodus ir kokybės užtikrinimo 

principus. 

A2.1. Studentas žinos 

pagrindinius fotogrametrinių 

matavimų taikymo 

topografiniams žemėlapiams 

sudaryti principus. 

Teorinės medžiagos 

nagrinėjimas paskaitose. 

Kompiuterinėmis 

priemonėmis 

demonstruotos 

mokymosi medžiagos 

praktinis taikymas. 

Teorinės dalies 

tarpinės apklausos 

raštu. Kontroliniai 

darbai.  

 

 

B2. Demonstruoja žinias ir supratimą 

apie matavimo prietaisus, matavimo 

sieties sistemą, metrologijos 

pagrindus, matavimo duomenų 

matematinio statistinio apdorojimo, 

matavimų patikimumo ir neapibrėžties 

nustatymo metodus bei geba kaupti, 

sisteminti ir analizuoti matavimais 

gautą informaciją. 

B2.1. Studentas žinos 

aerofotonuotraukų apdorojimo 

metodus, prietaisus ir 

programinę įrangą. 

B2.2. Studentas supras 

fotogrametrinių matavimų 

procedūras bei skaičiavimų 

rezultatų taikymo svarbą.  

B2.3. Studentas supras 

fotogrametrinius duomenis 

žemėlapiams sudaryti bei 

gebės įvertinti fotografinių 

vaizdų interpretavimo 

rezultatus. 

Individualūs praktiniai ir 

savarankiški darbai. 

Uždavinių sprendimas 

kompiuterinėmis 

sistemomis. Mokymosi 

medžiagos studijavimas 

virtualioje mokymo 

aplinkoje. 

Individualių 

praktinių ir 

savarankiškų darbų, 

atliktų 

kompiuterinėmis 

sistemomis 

atsiskaitymas. 

Rezultatų žodinė 

analizė.  

 

D1. Geba naudotis šiuolaikiniais 

matavimo prietaisais ir optimaliai 

D1.1. Studentas gebės taikyti 

fotogrametrinius metodus 

Teorinės medžiagos  

įsisavinimas.  

Praktinių ir 

savarankiškų darbų  



organizuoti bei atlikti matavimus, 

apdoroti ir analizuoti matavimo 

rezultatus, taiko nekilnojamojo turto 

administravimo, formavimo, 

vertinimo metodus, atitinkančius 

Lietuvos ir ES standartus bei 

reglamentus. 

fotografiniams vaizdams 

apdoroti, fizinei ir 

kartografinei aplinkai 

interpretuoti.  

 

Praktinių ir savarankiškų 

darbų rezultatų/ atvejų 

analizė. Mokymosi 

medžiagos studijavimas 

virtualioje mokymo 

aplinkoje.   

kokybės vertinimas. 

Darbų ataskaitos 

gynimas žodžiu.    

 

D2. Turi praktinių tyrimų, 

eksperimentų planavimo, 

projektavimo ir atlikimo įgūdžių, 

pradedant problemos formulavimu, 

tyrimų įrangos parinkimu ir baigiant 

rezultatų bei atradimų vertinimu bei 

kvalifikavimu; geba rinktis tinkamus 

būdus bei metodiką ir atlikti patikimus 

matavimus. 

D2.1. Studentas gebės 

suprojektuoti 

aerofotonuotrauką, 

fotogrametrinės atramos tinklą 

bei kompetentingai atlikti 

fotogrametrinių matavimų 

procedūras.  

 

Projektiniai 

fotogrametriniai darbai. 

Diskusijos, debatai 

paskaitose.  

 

Parengtojo projekto 

pristatymas ir 

tikrinamasis 

pokalbis.  

 

D3. Geba naudotis informacinėmis 

technologijomis, bazine programine 

įranga, taikyti ir naudoti skaitinius 

kompiuterinius metodus, skirtus 

specifinėms inžinerinėms problemoms 

spręsti, naudoti kompiuterius 

problemų sprendimo duomenims gauti 

ir apdoroti, procesams valdyti, 

automatizuotam projektavimui, 

kompiuterinei grafikai.  

D3.1. Studentas gebės 

pasirinkti fotogrametrinių 

matavimų metodą bei 

programinę įrangą 

reikalingiems duomenims iš 

fotonuotraukų gauti ir naudotis 

reglamentuojančiais 

dokumentais. 

 

 

Savarankiškas teorinės 

medžiagos studijavimas. 

Papildomos informacijos 

paieška virtualioje 

elektroninėje erdvėje.  

 

 

Egzaminas raštu − 

teoriniai klausimai,  

probleminės 

užduotys ir 

uždaviniai.   

 

E1. Geba taisyklingai ir logiškai raštu 

bei žodžiu, panaudojant šiuolaikines 

informacijos ir ryšio technologijas, 

lietuvių ir bent viena užsienio kalba 

bendrauti su kolegomis, vadovais ir 

klientais, dirbti daugiaprofilinėje 

grupėje (komandoje). 

E1.1. Studentas gebės taikyti 

literatūros šaltinių lietuvių ir 

užsienio kalba (anglų, rusų, 

kt.) informaciją, tobulinant 

žinias fotogrametrinio 

kartografavimo srityje. 

Literatūros šaltinių 

nagrinėjimas.  

Savarankiškai 

parengto referato 

žodinis pristatymas 

ar stendinis 

pranešimas. 

 

 

 

Dalyko turinys ir apimtis 

Temos pavadinimas ir turinio apibūdinimas 

Kontaktinių val. skaičius   

S 
Iš 

viso 

val. 

NL forma  I forma 

T P K T P K 

1. Fotogrametrijos mokslo apibrėžimas. Fotogrametrinių matavimų 

rezultatai. Fotonuotraukų tipai. Fotogrametrijos mokslo taikymo sritys, 

šakos, sąsaja su GIS, raidos apžvalga. 

2 - - 1 - 1 2 4 

Savarankiškas darbas Nr.1. Žemėlapių, sudarytų fotogrametriniu būdu, 

apibūdinimas. 

        

2. Aerofotografinių nuotraukų projektavimas. Aeronuotraukų 

projektavimo technologija ir projektiniai parametrai. Aerofotonuotraukų 

koordinavimas: kontūrženkliai, fotogrametriniai taškai, fotogrametrinė 

aerotriaguliacija.  

2 - - 1 - 1 3 5 

Savarankiškas darbas Nr.2. Aeronuotraukos projektavimo parametrų ir   

aerofototopografinių nuotraukų tikslumo nustatymas.  

        

3. Fotogrametriniai reikalavimai, aerofotografuojant iš bepilotės 

skraidyklės (UAV). UAV sistemos apibūdinimas. Fotogrametrinės 

atramos tinklas. Aerofotografavimo proceso realizavimo sąlygos ir 

projektiniai parametrai: skrydžio aukštis, vaizdo elemento dydis (GSD), 

fotonuotraukų sanklota. Aerokartografavimo produktai ir tikslumas. 

2 6 1 1 4 4 - 9 



Praktinis darbas Nr.1. Aeronuotraukos projekto sudarymas, taikant UAV- 

Fotogrametrija technologiją. Projektiniai skaičiavimai, atramos tinklo 

projektavimas, tikslumo reikalavimai.  

        

4. Techninės fotografavimo priemonės. Aerofotografavimui naudojamos 

skraidymo priemonės: orlaiviai, bepilotės skraidyklės (UAV). 

Aerofotografinės kameros. Skaitmeninių aerofotokamerų tipai. 

Fotokameros antžeminiams objektams fotografuoti. Skaitmeninių 

fotokamerų pagrindinės charakteristikos. 

4 - - 1 - 3 - 4 

5. Aerofotonuotraukų geometrinės savybės. Aerofotonuotraukų 

geometriniai elementai. Mastelių įvairovė fotonuotraukose. 

Aerofotonuotraukų vidinio ir išorinio orientavimo parametrai. Erdvinio 

vaizdo kūrimas. 

2 - - 1 - 1 2 4 

Savarankiškas darbas Nr.3. Aerofotonuotraukų geometrinių elementų 

apibūdinimas ir grafinis atvaizdavimas. 

        

6. Fotografinių vaizdų dešifravimas. Aerofonuotraukų ir kosminių 

nuotraukų dešifravimo technologija, priemonės bei ypatumai. 

2 4 

 

- 1 2 3 5 11 

Praktinis darbas Nr.2. Fotografinio vaizdo dešifravimas. Kosminės 

nuotraukos turinio analizė ir objektų klasifikacija. Dešifravimo rezultatų 

pateikimas sutartiniais žymėjimais, naudojantis GIS priemonėmis.  

        

Savarankiškas darbas Nr.4. Vizualinis dešifravimas vietovėje ir 

dešifravimo rezultatų apiforminimas.  

        

7. Skaitmeninė fotogrametrija. Skaitmeninių vaizdų apibrėžimas ir 

savybės. Fotonuotraukų geometrinė ir radiometrinė skiriamoji geba. 

Fotografinių vaizdų gavimo fizikiniai principai. Spalvinė sklaida 

fotografiniuose vaizduose.  

2 4 - 1 3 2 - 6 

Praktinis darbas Nr.3. Skaitmeninės fotogrametrijos uždavinių 

sprendimas. Skaitmeninio vaizdo savybių bei koordinačių sistemos 

apibūdinimas. Vaizdų sugretinimo bei fotogrametrinių matavimų rezultatų 

tikslumo įvertinimas.   

        

Praktinių ir savarankiškų darbų apiforminimas, pasirengimas gynimui ir 

gynimas. 

- 2 - - 1 1 6 8 

8. Skaitmeninio fotogrametrinis kartografavimas. Technologiniai 

procesai ir produktai. Skaitmeninės fotogrametrinės sistemos. Fotografinių 

vaizdų orientavimas. Modelio apibrėžimas. Stereoskopiniai matavimai. 

Paviršiaus modeliavimo metodai. Fotografinių vaizdų sugretinimas. 

Ortofotografinių žemėlapių generavimas.  

4 14 1 1 8 10 - 19 

Praktinis darbas Nr.4. Ortofotografinio žemėlapio sudarymas. 

Aerofotonuotraukų orientavimas, paviršiaus/ reljefo modelio kūrimas ir 

ortofotografinės nuotraukos generavimas. Programinė sistema DDPS. 

        

Praktinis darbas Nr.5. Erdvinio modelio kūrimas ir skaitmeninis 

fotogrametrinis kartografavimas. Aerofotonuotraukų fotogrametrinis 

apdorojimas, 3D modelio kūrimas. Stereoskopinis vietovės objektų 

kartografavimas. Programinė sistema LISA: LISA FOTO ir GIS modulis 

LISA BASIC. 

        

9. Fotografinių vaizdų, gautų UAV sistema, apdorojimo technologija 

ir produktai. Programinės sistemos (Pix4D) apibūdinimas. 

Fotogrametrinių duomenų paruošimas. Pradinis fotografinių vaizdų 

apdorojimas. Kokybės analizė. Taškų debesies ir tinklelio kūrimas. DSM 

ir ortofotografinės nuotraukos generavimas.   

2 6 1 1 6 2 - 9 

Praktinis darbas Nr.6. Fotografinių vaizdų, gautų taikant UAV- 

Fotogrametrija technologiją, apdorojimas. Paviršiaus modeliavimas ir 

ortofotografinių nuotraukų mozaikos kūrimas. Programinė sistema 

PIX4Dmapper. 

        

10. Fotogrametrinių-GIS technologijų  apžvalga. Žemės paviršiaus 2 - - 1 - 1 - 2 



skenavimas lazeriu (LIDAR). Antžeminės lazerinės sistemos. Mobilusis 

fotogrametrinis kartografavimas. Nuotolinių tyrimų metodai.  

Praktinių ir savarankiškų darbų ataskaitos paruošimas, pasirengimas 

gynimui ir gynimas.  

- 2 - - 2 - 6 8 

Pasirengimas egzaminui - - 1 - - 1 15 16 

Bendras valandų skaičius 24 38 4 10 26 30 39 105 

 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo sistema 

Studijų dalyko 

 rezultatų nr. 

Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai 

A2.1. Pagrindinių fotogrametrinių matavimų topografiniams žemėlapiams sudaryti principų įsisavinimas. 

B2.1. Fotografinių vaizdų interpretavimo kokybės ir išvadų formulavimas. 

C1.1. 

C1.2. 

C1.3. 

Fotografinių vaizdų apdorojimo etapų supratimas ir taikymas. 

Fotogrametrinių matavimų ir skaičiavimų rezultatų taikymo svarbos suvokimas. 

Duomenų, reikalingų žemėlapiams sudaryti fotogrametriniu būdu, supratimas. 

C3.1. Gebėjimas atlikti projektines užduotis fotogrametriniams duomenims gauti. 

C4.1. Problemų sprendimas ir argumentavimas, parenkant fotogrametrinių matavimų metodą bei programinę 

sistemą.   

D1.1. Fotogrametrinio kartografavimo literatūros savarankiškos studijos. 

 

 

Vertinimo tvarka 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir individualaus kaupiamojo vertinimo sistema. 

IKV=  Xi × ki 

n –tarpinių atsiskaitymų skaičius (1 kontrolinio darbo vertinimas, 2 savarankiškų darbų vertinimas, 5 praktinių darbų 

vertinimas – 60%). 

Xi – tarpinių atsiskaitymų ir egzamino įvertinimai, (kontrolinio darbo vertinimas – 20 %, savarankiškų darbų vertinimas – 

20%, praktinių darbų vertinimas – 60%).  

ki - tarpinių atsiskaitymų ir egzamino svertiniai koeficientai (visi tarpiniai darbai vertinami dešimtbalėje kriterinėje 

sistemoje nuo 5 iki 10 balų, visų tarpinių atsiskaitymų svertinis koeficientas lygus 1). 

Egzaminus gali laikyti studentai, kurių tarpinių vertinimų vidurkis yra ne mažesnis nei 5 balai. 

 

 

Rekomenduojama literatūra ir kiti informaciniai  šaltiniai 

Pagrindinė literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

Egzempliorių skaičius 

Technologijų 

fakulteto 

bibliotekoje 

Kitose Kolegijos 

bibliotekose 

1. Gudritienė D., Darbutas A. Fotogrametrija. Metodiniai patarimai. Lietuvos 

žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. 

Žemėtvarkos katedra. Kaunas: Ardiva. 2008. 

10 - 

2. Jankauskienė E., Umbrasienė D., Urbanavičienė I. Fotogrametrija. 

Mokymo(si) priemonė. Kauno kolegijos leidybos centras. 2008. 

21 1 

3. Linder W. Digital photogrammetry: a practical course with CD-ROM. 

Berlin: Springer. 2006. 

2 - 

4.  Ruzgienė B. Skaitmeninė fotogrametrija: ortofotografinės nuotraukos 

sudarymas. Metodikos nurodymai. Klaipėdos universiteto leidykla. 2011. 

94 

 

- 

5. Ruzgienė B. Fotogrametrija. Vadovėlis. Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto leidykla “Technika”. 2008. 

6 - 

 

 



Papildoma literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

1. Braziulienė G. Geodezijos pagrindų praktiniai ir savarankiški darbai. Klaipėdos universiteto leidykla. 2010. 

2. Daniulis J. Aerofotometodai. Aerofotonuotraukų dešifravimas. Vilnius: Enciklopedija. 1998. 

3. Vainauskas V. Fotogrametrija. Vilnius: Mokslas. 1977. 

 

 

 

Dalyko aprašo rengėjas (-ai): 

 

Docentė                              dr. Birutė Ruzgienė                                                         

(pareigos)  (parašas)  (mokslo laipsnis, vardas, pavardė)  

 


