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1. Σκοπός 
 

Ο στόχος του µαθήµατος Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Φωτογραµµετρίας είναι η 

εξοικείωση των σπουδαστών µε την εφαρµογή βασικών φωτογραµµετρικών 

διαδικασιών. Η κύρια φωτογραµµετρική διαδικασία είναι φυσικά ο 

προσανατολισµός και η απόδοση ζεύγους εικόνων σε στερεοσκοπικό σύστηµα 

απόδοσης. Παράλληλα όµως, αντιµετωπίζονται και άλλα ζητήµατα, που αφορούν 

στην επίλυση διαφόρων φωτογραµµετρικών προβληµάτων είτε µε τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατάλληλου προγραµµατισµού, είτε µε τη χρήση 

διαφόρων συστηµάτων ή πακέτων λογισµικού. 

 

2. Περιεχόµενο 
 

Σε κάθε φοιτητή/φοιτήτρια ή οµάδα φοιτητών ανατίθεται ένα θέµα που πρέπει να 

είναι δυνατό να εκτελεστεί µέσα σε χρονικό διάστηµα που διατίθεται για το 

µάθηµα. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα θέµατα αυτά να 

προσαρµόζονται στις επιθυµίες των φοιτητών. Η συµµετοχή των φοιτητών στο 

µάθηµα αυτό µπορεί να συνδυαστεί και µε µερική εκτέλεση του πρακτικού 

µέρους της ∆ιπλωµατικής τους εργασίας µετά από συνεννόηση µε τους 

επιβλέποντες των ∆ιπλωµατικών Εργασιών και του µαθήµατος. 

 

Στο τέλος, µετά την ολοκλήρωση της εργασίας, παραδίδεται σύντοµη, αλλά 

περιεκτική Τεχνική Έκθεση, που πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 

παρακάτω: 

 

• Περιγραφή του προβλήµατος που τέθηκε αρχικά 

• Περιγραφή του εξοπλισµού που διατέθηκε για την εκτέλεση του θέµατος 

• Περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του 

θέµατος 

• Παράθεση των προβληµάτων που παρουσιάστηκαν και περιγραφή του 

τρόπου µε τον οποίο αυτά ξεπεράστηκαν 

• Κριτική αξιολόγηση των τελικών προϊόντων και αποτελεσµάτων 

• Υποκειµενική κριτική της όλης διαδικασίας 

 

Μαζί µε την Τεχνική Έκθεση παραδίδονται και όλα τα πρωτότυπα σχέδια που, 

ενδεχοµένως, παρήχθησαν και σε ηλεκτρονική µορφή, τα προγράµµατα που 

αναπτύχθηκαν για την αντιµετώπιση των διαφόρων προβληµάτων ή τα 

ηλεκτρονικά αρχεία που προέκυψαν κατά ην εκτέλεση του θέµατος. 

 



Λόγω της ιδιάζουσας φύσης του µαθήµατος δεν είναι δυνατόν να γίνει εξέταση 

γραπτώς. Αντίθετα η εξέταση συνίσταται στην σύντοµη (περίπου δεκάλεπτη) 

προφορική παρουσίαση του θέµατος στο ακροατήριο των υπολοίπων 

φοιτητών/φοιτητριών, που µετείχαν στο µάθηµα και των υπευθύνων του 

µαθήµατος οι οποίοι και εξετάζουν κάθε οµάδα προφορικώς. Ο τελικός βαθµός 

είναι συνάρτηση της γενικής εικόνας των φοιτητών κατά τη διεξαγωγή του 

µαθήµατος, της Τεχνικής Έκθεσης, της παρουσίασης και της ανταπόκρισης στις 

ερωτήσεις των εξεταστών. 

 

 

3. Τόπος 

 
Η διεξαγωγή του µαθήµατος γίνεται στο Εργαστήριο Φωτογραµµετρίας του 

ΕΜΠ. Ενδέχεται όµως κάποιος αριθµός φοιτητών να χρειαστεί να κινηθεί για 

εργασίες υπαίθρου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής ή ακόµα και εκτός 

Αττικής, εφόσον φυσικά το επιθυµεί. Αυτό µπορεί να γίνει κατόπιν σχετικών 

συνεννοήσεων µε τους υπευθύνους του µαθήµατος και εξαρτάται από τις 

δυνατότητες τόσο του Εργαστηρίου, όσο και του φορέα υποδοχής. 

 

 

4. ∆ιάρκεια - Ηµεροµηνίες 
 

Για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων να παρακολουθήσουν το µάθηµα, 

πραγµατοποιείται ενηµερωτική συνάντηση πριν από το τέλος του εαρινού 

εξαµήνου. Ακολούθως µέχρι τις αρχές Ιουνίου κάθε χρόνο πρέπει να δηλώνονται 

οι οµάδες εργασίας και να καθορίζονται τα θέµατα σε συνεννόηση µε τους 

υπευθύνους του µαθήµατος. Μετά την ηµεροµηνία αυτή η αποδοχή άλλης οµάδας 

αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια των υπευθύνων. 

 

Η διάρκεια του µαθήµατος, σύµφωνα µα το πρόγραµµα σπουδών είναι 25 ηµέρες 

µε έναρξη αµέσως µετά την εξεταστική του εαρινού. Κατ’ εξαίρεση και ύστερα 

από συνεννόηση µε τους υπευθύνους του µαθήµατος, είναι δυνατόν να παραταθεί 

η διάρκεια εκτέλεσης ενός θέµατος για σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά το τέλος 

Ιουλίου, ή στο επόµενο χειµερινό εξάµηνο. Είναι επίσης δυνατό να 

πραγµατοποιηθεί η εκτέλεση του θέµατος το επόµενο χειµερινό εξάµηνο 

(Σεπτέµβριο ή Οκτώβριο). 

 

Η εξέταση του µαθήµατος επιδιώκεται να γίνεται περί τα µέσα ∆εκεµβρίου σε 

ηµεροµηνία που καθορίζεται κάθε φορά ύστερα από συνεννόηση µε όλους τους 

ενδιαφεροµένους. Η βαθµολογία του µαθήµατος ανακοινώνεται από τη 

Γραµµατεία την επόµενη εξεταστική περίοδο (Φεβρουαρίου). 

 


