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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Fotoğraflar üzerinde ölçme tekniği olarak da isimlendirilen Fotogrametri, obje hakkında
güvenilir bilgilerin elde edilmesi tekniği ve bilim dalı olarak birçok mühendislik disiplini için çözüm
yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu disiplinlerin ve özellikle Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin temel
altlığını oluşturan haritaların üretilmesinde Fotogrametri’nin çok önemli bir rolü bulunmaktadır.
Gelişen teknolojiyle birlikte Fotogrametri, dijital görüntüler üzerinde ölçü yapılmak suretiyle çözüm
üreten bir teknoloji olmasının yanı sıra foto yorumlama (görüntü işleme) tekniklerinin kullanıldığı bir
alan haline de gelmiştir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri ön lisans programı için hazırlanmış olan bu ders kitabında,
Fotogrametri’nin temel prensipleri, kullanım alanları ve Fotogrametri’de kullanılan yöntemler basit
bir biçimde anlatılmaktadır. Temel veri kaynağı fotoğraf tanıtılmakta, dijital ve analog fotoğrafın
temel prensipleri açıklanmakta ve Fotogrametri için hayati önem taşıyan 3 boyutlu steresoskopik
görüş hakkında bilgiler verilmektedir. Bu ders notunun son bölümlerinde ise fotogrametrik ürünlerin
farklı değerlendirme yöntemleri ile ortaya çıkarımı ile ilgili bilgiler verilmeye çalışılmaktadır.
Bu ders kitabının Coğrafi Bilgi Sistemleri ön lisans programı öğrencileri için yararlı bir kitap
ve kaynak olmasını temenni ediyorum.
Prof. Dr. Fevzi KARSLI
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YAZAR NOTU
Kitapta daha çok teorik ve kısmen de teorik bilgileri destekleyici uygulamaya yönelik
bilgiler ve deneyimler aktarılmaya çalışılmış, gereksiz ayrıntıdan kaçınılmıştır. Konuların
pekiştirilmesi amacıyla bazı sorular hazırlanmıştır. Bu amaçla, her bölüm sonunda boşluk
doldurma tarzında ve cevapları verilmiş sorular yer almaktadır. Her bölümün başında, o bölümde
neler öğrenileceği, bölüm hakkında ilgi oluşturan sorular ve bölümde hedeflenen kazanımlar
hakkında kısa bilgiler verilmiştir.
Prof. Dr. Fevzi KARSLI
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1. FOTOGRAMETRİNİN TANIMI VE UYGULAMA ALANLARI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öncelikle ‘fotogrametri’ kavramı hakkında bilgi verilecek, ardından
fotogramterinin tarihi gelişim süresi, fotogrametrinin yersel yöntemlere göre üsütünlüğü ve
CBS açısından önemi, uygulama alanları, sınıflandırılması, Türkiye’de fotogrametri alanında
yapılan çalışmalar ve neden ve niçin fotogrametrinin kullanılması gerekliği ortaya konulacaktır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Fotogrametri nedir?

2.

Fotogrametrinin kullanım alanları nelerdir?

3.

Fotogrametriye ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulur?

4.

Fotogrametrik evreler nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Tanımlar

İleride kullanılacak olan
ifadelerin
tam
olarak
anlaşılabilmesi
amacıyla
genel
bir
altyapı
oluşturulması
hedeflenmektedir.

Yoruma
dayalı
tanımlamalardan ziyade açık
bir biçimde verilen örnek
tanımlamalardan
istifade
edilecektir.

Uygulama Alanları

Yöntemin nerede ve nasıl Fotogrametrinin uygulama
kullanılacağı
alanlarına
ilişkin
genel
hedeflenmektedir.
tanımlar
üzerinde
durulacaktır.

4

Anahtar Kavramlar
1.

Fotogrametri

2.

Hava Fotoğrafı

3.

Fotogrametrik Sınıflandırma

4.

Hava Fotogrametrisi

5.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

5

Giriş
Fotogrametri, eski Yunanca’dan batı dillerine giren üç kök sözcükten oluşmuştur. Bunlar;
- “Işık” anlamına gelen “photos”,
- “Çizim” ya da çizme anlamındaki “gramma”,
- ve “Ölçme” anlamındaki “metron”,
kelimeleridir. Buna göre fotogrametri “ışık yardımı ile çizerek ölçme” anlamına gelmektedir.
Fotogrametri tekniği ya da yöntemi ile ölçülmek istenen nesnelerin ve yakın çevresinin ya da
yeryüzü parçasının fotoğrafı çekilir. Fotoğraf ya da sayısal olarak kaydedilen görüntü
üzerindeki konumlar ölçülür. Gerekli hesaplamalar, işlem adımları sonrasında istenilen bilgiler
sağlanabilir, ya da özel aletler, bilgisayar ve ek donanımlar kullanılarak bu fotoğrafik görüntüler
ile harita ve planlar çizilebilir. Bu açıklamalara göre fotogrametri,“fotoğraf yardımı ile
güvenilir bilgiler elde etme bilimi, ya da sanatıdır”. Buradaki bilgi sözcüğü daha çok metrik
bilgileri ifade etmektedir. Fotoğraf, metrik bilgilerden başka nesnelerin ve yakın çevresinin, yer
yüzeyinin, yapısal özellikleri, yüzey bitki örtüsü gibi bilgileri sağlar. Ancak bu bilgiler
fotoğrafik dokunun yorumlanması ile elde edilebilir. Fotoğrafik dokunun yorumlanması ile elde
edilen bu bilgiler, metrik bilgiler kadar önemlidir. Jeoloji, tarım ve orman disiplinine yönelik
çalışmalarda sık sık başvurulan yöntem foto yorumlama fotogrametri içerisinde önemli bir yer
tutmaktadır. Kısaca, tüm fotogrametri çalışmalarında, hem konum belirleme hem de yorum
yapma gereği vardır. Nesnelerin ve yer yüzeyinin görüntülerinin fotoğrafik olarak kaydedilmesi
dışında başka kayıt ya da algılama sistemleri de söz konusu olabilir. Fotoğrafik kayıt sistemi
kameradan oluşur. Bu sistem görünür ışık bölgesinde çalışır. Başka bir deyişle fotoğrafik sistem
elektromanyetik spektrumun görünür ışık bölgesine ve yakın çevresine duyarlı bir algılama
sistemidir. Çok bantlı tarayıcılar ve mikrodalga sistemler ile de görüntüler kaydedilmektedir.
“Fotogrametri, fotoğrafik görüntüleri, elektromanyetik enerji ışınım paketlerini ve
diğer fiziksel fenomenleri, kayıt, ölçme ve yorumlama suretiyle nesneler ve yakın çevreleri
hakkında güvenilir bilgiler elde etme sanatı bilimi ve teknolojisidir”. Bu tanım Uzaktan
Algılama teriminin ifade ettiği kavramı da büsbütün içerir. Bu nedenle Fotogrametri ve Uzaktan
Algılama terimleri birlikte anılmaktadır.
Işık yardımıyla oluşan görüntü üzerinde ölçme yapma işlemi olarak adlandırılan
fotogrametri, hem metrik ölçü hem de foto yorumlama görevi gören bir bilim dalı olup, ölçme
ve yorumlama olarak iki kısma ayrılabilir. Buradan hareketle fotogrametrinin genel tanımı;
“cisimler ve oluşturdukları çevreden yayılan ışınların şekillendirdiği fotoğrafik görüntülerin ve
yaydıkları elektro manyetik enerjinin kayıt, ölçme ve yorumlama işlemleri sonunda bu cisimler
ve çevre hakkında güvenilir bilgilerin elde edildiği bir teknoloji ve bilim dalı” şeklinde, teknik
tanımı ise “iki veya üç boyutlu cisimlerin fotoğraf üzerinden ölçülmesi” şeklinde yapılabilir.
Gelişen teknolojiye paralel olarak bugün artık fotoğraf yerine video veya dijital kameralarla
veya tarayıcılarla elektronik olarak disk veya tapelere kaydedilmiş görüntüler
kullanılabilmektedir.
Fotogrametri açısından, elektromanyetik spektrum iki aralığa ayrılabilir. Birinci aralık
optik bölge olarak da adlandırılan dalga boyu 0.3-3.0 mikrometre olan bölgedir. İkinci aralık 1
mm-0.5 m arasındaki mikro dalga bölgedir. Optik bölgedeki algılayıcılar pasif algılayıcılardır
ve yansıyan güneş ışınları ya da termal enerjinin kaydı ile görüntü elde edilir. Bu sistemlerde,
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fotogrametrik ölçme yöntemi “perspektif geometri” ilkelerinden yararlanılır. Mikrodalga
algılama sistemleri aktif algılayıcılardır. Bu sistemlerde algılayıcıdan gönderilen
elektromanyetik enerjinin gidiş dönüş süresi ölçülerek nesneye olan uzaklık bulunur. Optik
bölgede lazer ışınları ile çalışan lazer tarayıcı da benzer şekilde uzaklık ölçer.
Resimler üzerinden objelerin konum, büyüklük ve biçimini belirleyen bir bilim olan
fotogrametrik ölçme ve değerlendirmenin sonucunda üç tip ürün elde edilmesi mümkündür.
Bunlar;
- Objelerin koordinatlarının x,y ve z ile 3 boyutta belirlenmesi,
- Topoğrafik harita ve planların yapılması,
- Düşeylenmiş fotoğrafların elde edilmesi veya bu fotoğraflardan harita üretilmesi,
şeklinde sıralanabilir. Fotoğraf üzerindeki bilgiler, objelerin geometrik olarak yeniden
oluşturulması kadar önem arz etmektedir. Bu bilgiler foto-yorumlama ile nesnelerin
sınırlandırılması işleminin gerçekleştirilmesini sağlar. Fotogrametri, objelerin yeniden
oluşturulması ve buna yönelik özellikleri objelere temas etmeksizin belirlemektedir.
Fotogrametrinin uygulama alanları oldukça geniştir. Özellikle objelerin yorumlanması
aşamasında; objenin ne olduğu, tipi, kalitesi ve niteliği ayrıca objenin ölçümü aşamasında ise
nerede olduğu, biçimi ve büyüklüğü sorgulanır. Fotogrametrinin esas kullanımı, topoğrafik
harita üretiminde olmaktadır. Bu haritalar çizgisel (grafik) veya raster (ortofoto) formda
olabilmektedir. Söz konusu harita veya ürünler, modern aletlerle üç boyutta üretildiği zaman
Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) olarak isimlendirilirler. Arazi yüzeyinin kullanımı ve şekli
ile ilgili bilgiler ise çeşitli şekillerde modellenerek Coğrafi Bilgi Sistemleri’nde (CBS) değişik
biçimlerde işlenirler. Ayrıca, fotogrametri mülkiyet amaçlı kadastro çalışmaları için, sınır
noktalarının belirlenmesinde de kullanılmaktadır. Bu tür uygulamalarda önemli olan gerekli
doğruluğu sağlayacak ölçekte fotoğrafların çekilebilmesidir. Bir başka kullanım alanı, yakın
saha fotogrametrisidir. Fotogrametrinin bu uygulama alanında, obje uzaklığı ile resim
platformu arasındaki mesafe 1 m ile 100 m arasında değişmektedir. Mimarlık, arkeoloji,
binaların veya mühendislik yapılarının hassas ölçümü, deformasyon ölçmeleri, kinematik
ölçmeler ve birçok uygulama yakın saha fotogrametrisinin uygulama kapsamındadır.
1850’den sonra fotogrametri alanındaki gelişmeler dört grup altında toplanabilir. Bu
gruplandırma da değerlendirme metotlarına göre yapılmıştır.
- Plançete fotogrametrisi (1850-1900)
- Analog fotogrametri (1900-1960)
- Analitik fotogrametri (1960- 2000)
- Dijital fotogrametri (2000-Günümüz)
Plançete Fotogrametrisi: Uçağın icadından önce, yersel fotogrametride kullanım alanı
bulmuştur. Kamera ile yersel ölçü aleti olan teodolit birlikte kullanılmıştır.
Analog Fotogrametri: Analog kameralarla çekilen fotoğrafın optik mekanik aletlerde
değerlendirilerek model oluşturulmuş ve bu aletlere bağlı çizim masaları kullanılarak istenilen
ölçekte çizimler yapılabilmiştir. Ayrıca arazi noktalarının koordinatları da elde
edilebilmektedir.
Analitik Fotogrametri: Analitik fotogrametride veri olarak analog resimler kullanılır.
Optik mekanik aletler yerini daha çok bilgisayarlarla desteklenmiş optik aletlere bırakmıştır.
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Böylece fotogrametrik işlem belli ölçüde otomatize edilmiştir. Bilgisayarda elde edilen
ürünlerin CAD sistemlerine aktarılma olanağı da doğmuştur.
Dijital Fotogrametri: Dijital ya da sayısal fotogrametride analog resimler yerini dijital
resimlere bırakmıştır. Bütün ölçme ve değerlendirme işlemleri bilgisayar ortamında
yapılmaktadır. Dijital kameralar veya tarayıcılar kullanıldığında, resimler doğrudan bilgisayara
aktarılabilmektedir. Birçok fotogrametrik işlem (örn: SYM çıkarma, dijital ortofoto üretimi)
otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Üretilen harita, sayısal arazi modeli (SAM) ve sayısal
ortofotolar bilgisayarda ortamında saklanabilmektedir. Bu yönüyle kullanıcılar için depolama,
yönetim ve uygulama kolaylığı sağlamaktadır. Dijital fotogrametrinin gelişimi ile,
fotogrametrik teknikler Uzaktan Algılama (UA) ve CBS ile entegrasyon sağlamıştır. Dijital
fotogrametrinin temel avantajları aşağıdaki biçimde ifade edilebilir.
a) Görüntü iyileştirme: Görüntü dijital olduğundan, bilgisayar ortamında kontrast
(zıtlık) ve ışık şiddeti gibi çeşitli görüntü işleme operasyonlarına müsaade edilebilir.
b) İşlem kolaylığı: Dijital fotogrametrik işlemler diğer fotogrametrik işlemlere göre
daha hızlı ve kolaydır. Bütün işlemler otomatik ve hassas bir şekilde yapılır.
c) Elde edilen ürünlerin elektronik ortamlarda saklanması: CBS veri katmanlarına
veri aktarımı açısından önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Değerlendirmede sonuçların aynı
anda izlenebilmesi hataları daha da azaltmaktadır.
d) Veri depolama: Sonuç ürünleri bilgisayar teknolojisinin sağladığı imkânlar
neticesinde ekonomik olarak saklanabilmektedir.

1.1. Fotogrametrik Yöntemin Yersel Yöntemlere Göre Üstünlüğü ve
İşlevi
Fotogrametrik yöntemin yersel ölçme tekniklerine göre üstün yönleri aşağıda maddeler halinde
sunulmaktadır. Fotogramteri ile:
- Cisimlere dokunmadan cismin ölçmesi yapılabilmekte,
- Ölçme işlemi, yer ve zaman yönünden resim çekiminden bağımsız olup, sakin ve rahat
bir ortamda her an yapılabilir veya tekrar edilebilmekte,
- Resim çekme işlemi çok kısa bir sürede olmakta, bu nedenle birçok ölçme işleminde
mümkün olmayan ölçmelerin homojen olma koşulu burada tam olarak gerçekleşmekte,
- Resimler resim çekilen anın birer dokümanı olup, o anın bir kanıtı olarak saklanabilir
veya istenildiği zaman bütünleme ve tekrarlama ölçmeleri yapılabilmekte,
- Karmaşık cisimler ve hareket büyük bir güçlük çıkarmadan ölçülebilmekte,
- Gözle görünmeyen ışınlardan belirli sınırlar içerisinde yararlanılabilmekte,
- Doğrudan nesneler üzerinde ölçüler yapmak, veri toplamak yerine fotoğraf üzerinde
çalışmak daha kolay, hızlı sonuç olarak daha ekonomik olmakta,
- Doğrudan ölçme yöntemi ile ölçülmesi güç olan nesnelerin fotoğraf yardımıyla ölçülmesi
daha kolay olmakta,
- Hareketli nesnelerin ölçülmesinde olduğu gibi, doğrudan ölçülmesi olanaksız nesnelerin
ölçülmesi sağlanmakta,
- Ölçüm ve veri toplama işlemleri hareket halindeki bir araçtan da yapılabilmektedir.
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Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de, büyük ve orta ölçekli haritaların üretiminde
hava fotogrametrisi yöntemi egemendir. 1/5000, 1/10000, 1/25000 ölçekli dizi haritalar, büyük
ölçekli kent haritaları ve diğer farklı kullanım amaçlı haritalar fotogrametri yöntemi ile
üretilmektedir. Ülkemizde de 1/25000 ölçekli haritalar, 1960’lı yılların başlarında yaklaşık 20
yılda tamamlanmıştır. Toplam 5500 pafta dolayında olan bu haritaların yersel ölçme yöntemleri
ile başka bir ifade ile doğrudan ölçme yöntemi ile yapılması, güncelleştirilmesi ve çalışmaların
kısa bir süre içinde tamamlanması olanaklı değildir. Türkiye’de 1/5000 ölçekli Standart
Topoğrafik ve Kadastral Haritalarda fotogrametri yöntemi ile üretilmektedir. 1/1000 ölçekli
kent haritalarının yapımında da fotogrametri yöntemi 1988 yılından beri başarı ile
uygulanmaktadır.
Hava fotogrametrisi yöntemi ile harita üretimi, arazi çalışmalarını azaltmaktadır. Arazi
çalışmaları daha güç ve zaman alan çalışmalarıdır. Ayrıca hava koşullarına ve gün ışığına
bağımlıdır. Büro çalışmaları, daha kolay ve hızlı olabilmektedir. İstenildiği zaman 24 saat hava
koşullarına ve gün ışığına bağımlı olmaksızın çalışılabilir. Fotogrametrinin gelişmesine neden
olan temel düşünce de “pahalı olan arazi çalışmalarını olabildiğince ucuz olan büro
çalışmalarına dönüştürmesidir”.
Bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler, özellikle son 20 yıldır, harita üretim sistemleri ve
harita kullanıcılarına önemli kolaylıklar sağlayan CBS, Arazi Bilgi Sistemleri (ABS), Mekansal
Bilgi Sistemi (MBS) ve Kent Bilgi Sistemi (KBS) gibi çeşitli isimlerle tanımlanan sistemleri
sunmaktadır. Bu sistemler, harita bilgilerinin bir arada bulunduğu, kolayca kullanılabildiği,
güncellendiği, görselleştirildiği ve veri tabanları ile ilişkilendirildiği sistemlerdir. Bu sistemler
özellikle kent yönetimi ve planlama çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu sistemler ile planlanan
araziye ilişkin kararlar kolay alınabilmekte, sorgulama yardımıyla istenilen bilgilere kolayca
ulaşılabilmekte, planlama ve tasarım çalışmaları bilgisayar ortamında etkileşimli olarak
yapılabilmekte, planlanan ve gerçekleşen proje sonuçları izlenebilmekte ve gerekli
karşılaştırmalar yapılabilmektedir. Bu bilgi sistemlerinin oluşturulabilmesi ve sağlıklı bir
şekilde çalışabilmesi için öncelikle güvenilir ve güncel haritalara ihtiyaç vardır ve doğal olarak
bu haritaların sayısal olması gerekir. Fotogrametri bu bilgi sistemleri için sayısal harita
üretiminde çok önemli bir seçenektir.

1.2. Ülkemizde Fotogrametrik Çalışmalar Açısından İlkler
1927 yılında Alman Zeiss firmasından satın alınan bir stereo Autograph, Rödresman ve
Stereokomparatör aleti ile ilk kez ülkemizdeki çalışmalar başlatılmıştır. Hava fotogrametrisi
yöntemi ile ilk kez 1929 yılında Bergama-Çandarlı paftası üretilmiştir. 1936 yılında hava
fotogrametrisi uygulamaları genişletilmiş, İstanbul kenti imar planları için gerekli altlıkları
sağlamak üzere, hava fotoğrafları çekilmiş ve 140 km2’lik bir alanın 1/2000 ölçekli foto planları
yapılmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1952 yılında Wild firmasından dört adet
fotogrametri aleti satın almıştır. Fotogrametrinin özel sektör tarafından da uygulanabilmesi, 203
sayılı yasanın 1986 yılında yapılan değişikliği ile mümkün olabilmiştir. Yerel yönetimlerde
büyük ölçekli haritaların fotogrametri ile üretimi 1987 yılında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nde (İBB) başlamıştır. Orman Genel Müdürlüğü de de bu tarih sonrası fotogrametirk
yöntemle harita üretim çalışmaları başlatılmıştır. Detaylı olarak ülkemizde yaşanan
fotogrametrik süreçler aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.
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- Birinci Dünya Savaşında fotogrametri alanında yetişmek üzere, iki harita subayı
yurtdışına gönderilmiştir. Yine aynı dönemde bir stereo autograph aleti satın alınmıştır.
- 1927 yılında Almanya’dan bir uzman getirilmiş, Zeiss firmasından satın alınan cihazlar
ile ilk kez çalışmalar yapılmıştır. Bu arada yersel fotogrametri yöntemi ile 50 hektarlık bir
alanın 1/2000 ölçekli bir haritası yapılmıştır.
- 1928’de 1/25000 ölçekli Ankara-Kayaş paftası üretilmiştir.
- 1931 yılı sonuna kadar 3817 km2’lik bir alanın yersel resimleri çekilmiş, 3050 km2’lik
alanında stereo değerlendirilmesi yapılmıştır. Yersel fotogrametri ile üretilen bu 1/25000
ölçekli paftaların sayısı 20’dir.
- 1932 yılında 125 km2’lik bir alanın hava fotoğrafları çekilmiş ve stereo değerlendirilmesi
yapılmıştır.
- 1935’te daha çok yersel fotogrametri yöntemi ile çalışılmış, Bandırma dolayında 250
km2’lik bir alanın 1/10000 ölçekli haritaları yapılmıştır.
- Daha sonraki yıllarda, fotogrametri uygulamaları her yıl biraz daha geliştirilerek
sürdürülmüş ve 1960’lı yıllarda Türkiye’nin 1/25000 ölçekli haritaları tamamlanmıştır.
Yukarıda anlatılan çalışmalar öncelikle savunma amacıyla Harita Genel Komutanlığı
tarafından yapılan çalışmalardır. Cumhuriyetin ilk döneminde, sivil sektörde de fotogrametri
çalışmaları yapılmıştır. 1924-1925 yılları arasında Ergani-Maden’de bakır cevheri yataklarında
2660 hektarlık alanın 1/2500 ve 1/5000 ölçekli haritaları yersel fotogrametri yöntemi ile
yapılmıştır.
Fethiye - Köyceğiz’deki manganez ve kurşun yataklarının 2318 hektarlık alanının da,
1929’da, yersel fotogrametri yöntemi ile 1/1000 - 1/5000 ölçekli haritaları yapılmıştır. 1936’da
Bolkar ve Gümüşhacıköy’deki gümüş ve kurşun yataklarının işletme projeleri için 1850
hektarlık bir alanın 5 m aralıklı eş yükseklik eğrili 1/2000 ve 1/5000 ölçekli haritaları yine
yersel fotogrametri yöntemi ile üretilmiştir. 1937’de Turhal antimon yatağının, 638 hektarlık
alanının 1/500, 1/5000 ölçekli haritaları yersel fotogrametri ile yapılmıştır. 1958 yılından
itibaren TKGM’de 1/5000 ölçekli haritalar üretilmeye başlanmıştır. 1960-1990 arasında
Türkiye’nin 1/5000 ölçekli Standart Topografik Fotogrametrik haritalarının %70’i
tamamlanmıştır.

1.3. Fotogrametrinin Tarihi Süreci
Fotogrametri fotoğrafın keşfedilmesinden kısa bir süre sonra kullanılmaya başlanmıştır.
Birinci Dünya Savaşından sonra uçaklarda ve analog fotogrametrik aletlerdeki gelişimler
sonucu standart bir uygulama haline gelmiştir. Bilgisayarın devreye girmesi ile 70’li yıllarda
analitik fotogrametri üretim süreci başlamış ve 90’lı yıllardan itibaren dijital fotogrametri süreci
gelişmiştir.
Esas itibariyle 1851 yılında Laussedat tarafından bulunan fotogrametri, fotoğrafları ölçme
amaçlı kullanmasına rağmen, temel kuralları bakımından oldukça eskiye dayanmaktadır.
Leonardo da Vinci 1492’de merkezi ve perspektif projeksiyonları çalışmalarında kullanmaya
başlamış ve diğer bilim adamları bu çalışmalara matematiksel anlamda zaman içerisinde
katkıda bulunmuşlardır. 1759’da JH Lambert yaptığı araştırmada, perspektif görüntünün
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matematik prensiplerini, uzaydan kestirmeyle, noktaları resim üzerinde bulabilmek için
geliştirdi. İlk fotoğraf 8 saatlik poz süresiyle NJ Niepce tarafından çekildi. Tarihsel gelişim
maddeler halinde şöyle sıralanabilir.
- Fransız Subay Aime Laussedat ilk fotogrametrik aletleri ve metotları geliştirdi (1851).
- Alman mimar A.Meydenbauer yapıların dökümantasyonu için fotogrametrik teknikleri
gerçekleştirildi (1858).
- Viyanali fizikci Ernst Mach stereoskopi özelliğin cisimlerin hacim hesabında
kullanılabileceği fikrini ortaya attı (1866).
- Persopolis antik harabelerinin ilk kez olarak fotogrametrik yöntemler ile
dökümantasyonu yapıldı (1885).
- Almanya da Fotogrametri ile ilgili ilk sürekli yayın C.Koppe tarafından yayınlandı
(1889).
- Eduard Gaston ve Daniel Deville ilk stereoskopik değerlendirme aletini tasarı olarak
sundular (1896).
- Theodor Scheimpşug çift projektörü icat etti (1897).
- Pulfrich ilk “Stereokomparator”u geliştirdi ve resim çiftlerinden harita üretimini
gerçekleştirdi (1901).
- Theodor Scheimpşug optik izdüşümün ilkelerini ve buna bağlı olarak optik izdüşüm için
“Perspektograph” adlı bir alet geliştirdi.
- Şimdi ki adı “ISPRS” olan ISP (International Society for Photogrammetry) Dolezal
tarafından Avusturya’da kuruldu (1910).
- Avusturyalı Th.Scheimpşug düşeye çevrilmiş resimler elde etmek için yeni yöntemler
geliştirdi. Scheimpşug fotogrametrik ilkeleri hava fotoğrafcılığına uyguladığından Hava
Fotoğrafcılığının önderi sayılır (1911).
- ISP’nin (International Society of Photogrammetry) ilk kongresi Viyana da yapıldı
(1913).
- 1945’e kadar Metrik Resim Çekme Makinelerinin ve Analog değerlendirme aletlerinin
gelişimi devresidir.
- Carl Zeiss Oberkochen fabrikalarında Hans Foramitti nin geliştirdiği yeni stereometrik
kamera sistemi ile mimarlık fotogrametrisi ile ilgili deneyler gerçekleştirildi (1964.)
- Tarihi yapılardaki fotogrametrik uygulamalar için ilk uluslararası sempozyum Paris’de
yapıldı (1968).
- 1970’li yıllarda analitik değerlendirme aletlerinin yaygınlaşması fotogrametri de devrim
yarattı. Analitik değerlendirme aletleri ile hava triyangülasyonu, demet dengelemesi
amatör resim çekme makinelerinin kullanılması gibi daha külfetli çalışmalar gerçekleşti.
- 1980’li yıllarda bilgisayar yazılım ve donanımında ki gelişmeler dijital fotogrametrinin
önem kazandığı yıllardır.
- ISPRS ilk konferans dan 83 sene sonra kurulduğu yer olan Viyana’da yapıldı (1996).
- 80’li yıllardan itibaren dünyada fotogrametri alanındaki gelişmeleri on-line takip eden
ülkemiz 2000 yılında Amsterdam’da yapılan ISPRS kongresinde üyelerin oyu ile 2004
ISPRS Kongresini İstanbul’da düzenleme hakkını kazanmıştır.
-1990 yıllardan itibaren dijital fotogrametrik teknikler, 2002li yıllardan sonra ise dijital
kameraların üretimiyle bu teknikler daha da yaygın biçimde kullanılmaya başlandı.
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- 2001 yılında üretimi gerçekleşen LiDAR (Light Detection and Ranging) yani hava lazer
tarama sistemi ile fotogrametriye entegre veriler (nokta bulutu) ile harita üretimi tekniği
kullanılmaya başlandı.
- 2010 yılların başından itibaren İHA (İnsansız Hava Aracı) ile çekilen görüntüler
yardımıyla fotogrametrik değerlendirmeler hem dijital fotogrametri hem de fotogrametirk
bilgisayarla görüş kapsamında yapılmaya başlandı. Fotogrametrinin tarihi gelişim süreci
şekil 1’de sunulmaktadır.

Şekil 1. Fotogrametrinin tarihi gelişimi

1.4. Fotogrametrinin Sınıflandırılması
Fotogrametriyi kullanılan kamera, ölçülecek nesnenin yakın ve uzak olma durumu, elde
edilecek bilgi türü, değerlendirme yöntemi ve uygulama alanlarına göre değişik şekillerde
sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıflandırma grupları aşağıda detaylı bir biçimde
açıklanmıştır.
1. Kamera Konumuna Göre Sınıflandırma
- Yersel Fotogrametri: Yer üzerinde bulunan bir noktada kamera düzeneği kurulmak
suretiyle çekilen fotoğraflarla çalışan bir tekniktir.
- Hava Fotogrametrisi: Uçak ve helikopter gibi hava aracına takılı bir kamera ile alınan
görüntüleri kullanan ve değerlendiren bir fotogrametri tekniğidir.
- Uydu Fotogrametrisi: Uydulardan alınan görüntülerin kullanıldığı ve
değerlendirildiği fotogrametrik tekniktir. Bu teknik uzaktan algılama olarak da adlandırılır.
- Yakın Resim Fotogrametrisi: Yakın saha fotogrametrisi olarak da isimlendirilen bu
fotogrametrik teknikte kamera yerde olup obje ile kamera arası uzaklık en çok 300 m
olabilmektedir.
2. Değerlendirmede Kullanılan Resim Sayısına Göre Sınıflandırma
- Tek Resim Fotogrametrisi: Tek tek resimleri kullanarak metrik bilgiler üretmeyi
amaçlayan, foto plan, foto-mozaik ve ortofoto üreten fotogrametri tekniğidir.
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- Çift Resim Değerlendirmesi: Bindirmeli fotoğraf çiftleri üzerinde ölçüler yaparak
bilgi üretmeyi amaçlayan fotogrametri yöntemidir. Stereoskopik görüş ve değerlendirme
yapıldığından stereo fotogrametri olarak da isimlendirilmektedir.
3. Değerlendirme Yöntemine Göre Sınıflandırma
- Grafik (Plançete) Fotogrametri (1850-1900): Fotoğraflar üzerinden açı (doğrultu)
ve uzunluk ölçmeleri ile projektif ve perspektif geometrinin kavramlarını kullanarak vektörel
harita üretimi için kullanılan fotogrametridir (Şekil 2).

Şekil 2. Plançete fotogrametrisi düzeneği
(Kaynak: http:// https://www.hgk.msb.gov.tr/fotograşarla-tarihimiz)
- Analog Fotogrametri (1900-1980): Optik ve/veya optik mekanik değerlendirme
aletlerinde stereo olarak çekilmiş analog fotoğraflar kullanılarak objenin üç boyutlu modelinin
elde edilmesi ve değerlendirildiği fotogrametri yöntemidir (Şekil 3).
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Şekil 3. Analog Stereo Değerlendirme aleti
(Kaynak: http://www.faireysurveys.co.uk/equipment/af55-wild-a8-stereoplotters-2/)
- Analitik Fotogrametri (1970-1990): Fotogramatrik değerlendirmenin analog
fotoğraflar üzerinde matematiksel yöntemlerle yapıldığı, stereo değerlendirme aletlerine
bilgisayar ve elektronik ölçme sistemlerinin entegre edilmesi suretiyle bazı yöneltme, ölçme ve
değerlendirme işlemlerinin otomatik ya da yarı otomatik yollarla yapıldığı fotogrametri
çeşididir (Şekil 4).

Şekil 4. Analitik Stereo Değerlendirme aleti
(Kaynak :https://aerialservicesinc.com/announcement/going-digital/)
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- Dijital Fotogrametri (1990- ): Dijital forma dönüştürülmüş veya dijital olarak elde
edilmiş stereo görüntülerin bilgisayar ortamında ya da fotogrametrik iş istasyonlarında gerekli
yazılım ve donanım bileşenlerinin kullanılması ile tüm değerlendirme işlemlerinin yapıldığı
fotogrametri tekniğidir (Şekil 5).

Şekil 5. Dijital fotogrametrik değerlendirme sistemi
(Kaynak: http://www.dammaps.com/Images/KLT-Softcopy.jpg)
- Fotogrametrik Bilgisayarla Görüş (2010- ): Bu fotogrametri tekniğinde dijital
kameralar ile alınan görüntüler çeşitli görüntü işleme teknikleri kullanılarak sonuç harita ürünü
elde edilen tekniktir (Şekil 6).
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Şekil 6. Fotogrametrik bilgisayarla görüş sistemi
(Kaynak: https://pcvlab.engineering.osu.edu/)

- İHA Fotogrametrisi (2011- ): İHA (İnsansız Hava Aracı) ile havadan alınan
görüntülerin dijital fotogrametrik teknikler, bilgisayarla görüş (computer vision) ve görüntü
işleme teknikleri ile değerlendirilmesi sonucu ortofoto, nokta bulutu gibi farklı harita
ürünlerinin ortaya çıkarıldığı fotogrametri tekniğidir. Bu teknik aynı zamanda dijital
fotogrametri evresi kapsamında da değerlendirilebilir (Şekil 7).

Şekil 7. İHA Fotogrametri sistemi
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(Kaynak:https://informedinfrastructure.com/633/uk-aerial-survey-company-launchesunmanned-aerial-vehicle-service/ )
Fotogrametrinin değerlendirme yöntemine göre sınıflandırılması ve tarihi gelişimi Şekil
8’de sunulmaktadır.

Şekil 8. Fotogrametrinin değerlendirme yöntemine göre gelişim evreleri
4. Uygulama Alanlarına Göre Sınıflandırma
- Foto-Yorumlama: Fotoğrafik dokuyu ya da radyometrik içeriği inceleyerek nesne ve
yakın çevresi hakkında bilgi üreten, arazinin yapısını ve yüzey özelliklerini inceleyen
fotogrametri çeşididir.
-Metrik Fotogrametri: Fotoğraflardan konum, yükseklik, uzaklık, alan ve hacim gibi
metrik ya da geometrik bilgilerin üretilmesini yani direkt olarak harita çizimini hedefleyen
fotogrametridir.
-Topoğrafik Fotogrametri: Topoğrafik harita üretimi amaçlı fotoğraf içeriğinde arazi
topoğrafyasının bulunduğu ve bu topoğrafya ile ilgili haritacılık faaliyetlerinin yapıldığı
fotogrametrisi çeşididir.
-Topoğrafik Olmayan Fotogrametri: Topoğrafik olmayan nesnelerin fotoğraflar
çekilmek suretiyle değerlendirme ve analiz edildiği tıp, diş hekimliği vb. birçok alanda
kullanılan fotogrametridir.
- Endüstriyel Fotogrametri: Yapı mühendisliğinde, metalürji, madencilik, gemi ve
uçak yapımı, otomobil sanayi vb. alanlarda uygulanan yakın resim fotogrametrisidir.
- Mühendislik Fotogrametrisi: Mühendislik projelerinin hazırlanması gibi birçok
çalışmada uygulanan yersel fotogrametrinin bir koludur.
- Mimari Fotogrametrisi: Tarihi yapılar ve mimari özellik taşıyan bütün yapıların
röleve ve restitüsyon çalışmalarında ve belgelenmesinde uygulanan fotogrametridir.
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5. Obje Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Kamera ile obje arasındaki uzaklığa bağlı olarak mikro ve makro fotogrametri olarak
sınıflandırılır ve 25 m’ye kadar olan çekim uzaklıklarında uygulanır.
- Mikro Fotogrametri: Resim çekme uzaklığının 10 cm’den daha az olduğu
uygulamalarda kullanılır. Boyutları cm büyüklüğü ile ifade edilen veya daha küçük objelerin
modellenmesi, ölçülmesi ve kalite kontrolünün sağlanması amacına yönelik kullanılan bu
fotogrametri, aynı zamanda uydu ve uzay çalışmalarında kullanılan dijital alıcıların testi,
kalibrasyonu ve modern görüntüleme ve ölçme çalışmalarında da kullanılabilmektedir.
- Makro Fotogrametri: Resim çekme uzaklığının 10 cm’den fazla olduğu
uygulamalarda kullanılan fotogrametri çeşididir.

1.5. Fotogrametrik Harita Yapım Süreci
Fotogrametri, öncelikle bir harita yapım yöntemidir. Bu yöntem ile her ölçekte harita
üretilebilir ve yersel yöntemle üretilen harita doğruluk düzeyi de yakalanabilir. Özetle
fotogrametri yöntemi, savunma, yönetim ve her türlü projelendirme için çok önemli olan bu
haritaların üretilmesinde kullanılan bir tekniktir. Klasik fotogrametrik harita üretim süreci şekil
9’da bir şema ile gösterilmektedir. Bu üretim sürecinin detayları aşağıda açıklanmıştır. Bunlar:
1. Haritası yapılacak alanda, belirli aralıklarla noktalar fotoğraflarda görülecek şekilde
hava işaretleri olarak tesis edilir. Bu noktalar yersel/jeodezik yöntemlerle
koordinatlandırılır. Böylece, bu çalışmalar sırasında fotoğraflarda görülebilen kontrol
noktalarının X, Y ve Z arazi koordinatları bulunur.
2. Uçuş planına göre, uçağa takılı fotogrametrik kamera ile harita alanının fotoğrafları
çekilir. Filmlerin banyoları yapılır ve bu filmlerden, üzerinde ölçüler yapılacak
diyapozitif fotoğrafa basılır. Banyo aşaması ve diapozitif işlemleri dijital fotogrametrik
süreçte bulunmamaktadır.
3. Fotogrametri aletlerinde koordinatı bilinen/bilinmeyen tüm noktaların koordinatları
ölçülür ve bir dizi hesaplamadan sonra koordinatları bilinmeyen noktaların da
koordinatları bulunur. Bu noktaların yardımı ile stereo değerlendirme aletinde arazinin
üç boyutlu, küçültülmüş ve geometrik olarak tam benzeri bir stereo model oluşturulur.
Bu modelden haritanın ölçeğine bağlı olarak gerekli olan ayrıntılar ve eş yükselti
eğrileri çizilir.
4. İlk çizimler araziye götürülerek, bütünleme gerektiren kısımlar var ise bu işlem yapılır.
Yer, semt, yol adları ve diğer sözel bilgiler eklenir. Bu çalışma sonunda orijinal bir
harita elde edilir.
Bu açıklamalardan da kolayca anlaşılabileceği gibi, fotogrametrik yöntemle harita
üretiminde arazi çalışmaları büsbütün ortadan kalkmamaktadır. Az bir miktarda olsa
çalışmaların başında ve sonunda arazide bir takım ölçü ve kontrol işlemi gerekebilir.
Haritacılık açısından, fotogrametrinin gelişmesine neden olan temel düşünce pahalı olan
arazi çalışmalarını, olabildiğince, daha ucuz olan büro çalışmalarına dönüştürmektir. Bugün
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giderek arazi çalışmaları daha da aza indirilmektedir. Sonuç olarak, fotogrametrinin harita
üretiminde vazgeçilmez bir seçenek olduğu bir kez daha vurgulanabilir.

Şekil 9. Fotogrametrik harita yapım süreci aşamaları

1.6. Bilgi Sistemleri ve Fotogrametri
Coğrafi bilgi sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan
bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük
içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. Günümüz bilgisayar teknolojisi imkânları, arazi
ile bağlantılı her tür bilginin bir arada bulunabildiği, kolayca kullanılabildiği sistemler
sunmaktadır. Coğrafi bilgi sistemi, arazi bilgi sistemi adı verilen bu sistemler ile araziye ilişkin
çalışmalarda, sistemin sağladığı sorgulama olanakları ile istenilen bilgilere kolayca
ulaşılabilmekte, arazi ile ilgili tasarımlar bilgisayar ekranında gerçekleştirilmektedir.
CBS/ABS’lerinin oluşturulması için öncelikle güvenilir ve güncel haritalara gerek vardır.
Doğal olarak da bunların sayısal olması gerekir. Mevcut haritaların sayısallaştırılması ile bu
sayısal altlıklar oluşturulabileceği gibi daha anlamlı olarak fotogrametrik yöntemle güncel ve
güvenilir sayısal haritalar üretilir. Bu nedenle fotogrametri CBS için en hızlı ve güncel veri elde
etme yöntemlerindendir. Analog fotogrametriden biraz farklı olan bu uygulamalarda sayısal
harita üretilir. Daha çok büyük ölçekli ve kentsel alanlarda bu sistemler kurulmakta olduğu için,
fotogrametrinin baskın uygulaması da bu alanlara ve CBS/ABS sistemlerinin oluşturulmasına
yönelmiştir.
Fotogrametri ölçü ve veri üretim teknolojisi olarak değerlendirilirken, CBS her tür ölçü
teknolojisi kaynağından gelen ki -buna fotogrametri de dâhil- verileri depolayan, analiz ederek
sorgulayan ve sunan bir teknoloji ya da bilim dalı olarak adlandırılmaktadır. İki kavram
arasındaki en önemli fark fotogrametri veri üretir, CBS ise veriyi kullanır.
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1.7. Fotogrametrinin Uygulama Alanları
Fotogrametri harita üretimi dışında pek çok başka alanlarda da yoğun bir biçimde
kullanılmaktadır. Bu konuda bir fikir vermek üzere aşağıda örnekler verilmiştir.
Jeoloji: Jeolojik sınırların belirlenmesinde, genel jeolojik haritaların yapımında,
stratigrafik çalışmalarda, su kaynaklarının araştırılmasında, jeomorfolojik incelemelerde,
mühendislik jeolojisi araştırmalarında, sel, deprem gibi doğal afetlerin analizinde, jeoloji
bilgi sistemlerinin kurulmasında kullanılmaktadır.
Ormancılık: Orman amenajman çalışmalarında, orman sınırı ve orman kadastro
haritalarının yapımında kullanılmaktadır.
Tarım: Toprak ve bitki örtüsü etütlerinde, toprak haritalarının yapımında, toprak
korumasında, tarım istatistiklerinde, tarım ve toprak reformunda, bitki hastalıkları ve
zararların tespitinde kullanılmaktadır.
Kent Planlaması: Kentle ilgili sayım ve istatistiklerin hazırlanmasında, kent planları
çalışmalarında, yeşil alan düzenlenmesinde ve yönetiminde, çevre kirliliği ile ilgili
çalışmalarda fotogrametri kullanılır.
Etüd-Proje: Yol, geçki çalışmalarında, baraj yerlerinin saptanmasında, çok sayıda
seçenek üzerinde çalışılabildiği için isabetli seçimler yapılabilmekte ve optimum kararlar
verilebilmektedir.
Arkeoloji: Tarihi sit alanları ve arkeolojik öneme sahip alanlarda fotogrametri özellikle 3
boyutlu modellerin çıkarılmasında kullanılmaktadır.
Mimarlık: Tarihi değeri olan eski yapıların belgelenmesinde, onarılmasında, bir yerden
bir yere taşınmasında, bu yapılar ile ilgili yapılacak araştırmalar için öncelikle bunların
konumlarının doğru olarak saptanmasında fotogrametrik teknikler uygulanır.
Uçak ve Gemi Yapımı Endüstrisinde: Uçak modellerinin, rüzgâr tünellerinde
performansları incelenirken fotoğraf çekilerek ve bu fotoğraflar üzerinde ölçüler yapılarak
uçağın hava akımına karşı olan davranışları saptanır. Benzer biçimde havuzlarda
yüzdürülen model gemilerin çeşitli su hareketlerine, dalgalara karşı olan durumları
fotogrametrik yöntemle belirlenir. Uzay araştırmalarında, astronomide, askerlikte,
kriminolojide, metalürjide, atom fiziğinde ve tıpta fotogrametriden geniş ölçüde
yararlanılmaktadır.
Bunların dışında fotogrametri, askeri amaçlı yer gözlemleri, topoğrafik harita üretimi,
sayısal yükseklik modeli oluşturma, yakın çekim/resim fotogrametrisi kapsamında yola ve yola
yakın objelerim mobil haritalama sistemleri ile haritalanması şeklinde uygulamalarda da
kullanılmaktadır. Fotogrametrinin esas kullanım alanı, topoğrafik harita üretimidir. Bu haritalar
çizgisel (grafik) veya raster (ortofoto) formda olabilmektedir. Sayısal Yükseklik Modeli
(SYM) üretiminde de fotogrametrik yöntemler kullanılabilir. Fotogrametrik değerlendirme ile
arazi yüzeyinin kullanımı ve şekli ile ilgili bilgiler ise çeşitli şekillerde modellenerek CBS
ortamında değişik biçimlerde işlenirler. Dolayısıyla CBS için önemli bir veri kaynağıdır.
Fotogrametri mülkiyet amaçlı kadastro çalışmaları için, sınır noktalarının belirlenmesinde de
kullanılmaktadır.
Bir başka kullanım alanı, yakın saha fotogrametrisidir. Fotogrametrinin bu uygulama
alanında, obje uzaklığı ile resim platformu arasındaki mesafe 1 m ile 100 m arasında
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değişmektedir. Mimarlık, arkeoloji, binaların veya mühendislik yapılarının hassas ölçümü,
deformasyon ölçmeleri, kinematik ölçmeler ve birçok uygulama yakın saha fotogrametrisinin
uygulama kapsamındadır.

1.8. Neden ve Ne Zaman Fotogrametri
Fotogrametrik yöntem ile sayısal harita yapımına ilişkin olarak yayınlanan “Bakanlıklar
Arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği Uyarınca, Harita Yapımı
İle İlgili Bütçe Aktarma Hesaplarına Esas Olacak Birim Fiyat (2014 yılı)” listesinde 1/1000
ölçekli bir paftanın fotogrametrik yöntem ile yapım bedeli, uçuş, film, banyo baskı,
fotogrametrik nirengi ve stereo sayısallaştırma aşamalarını içeren bir çalışmada 2200 TL olarak
belirlenirken, aynı büyüklükte bir alanın İller Bankası Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi
Başkanlığı, 2015 1. dönem, “Sayısal Halihazır Harita Alımı Meskun ve Gayrimeskun Hektar
Birim Analiz Fiyatları (%25'li)” başlıklı yayın’a göre bir adet fotogrametrik pafta alanına
karşılık gelen yaklaşık 36 hektarlık gayri meskun alan için, yersel yöntem ile halihazır harita
yapım bedeli 7.000 TL, hektarda 10 bina bulunan 36 hektarlık bir paftanın bedeli ise 20.000
TL’dir. Bu durum ışığında fotogrametrik yöntemin yersel ölçme yöntemine göre meskun ve
gayrimeskun alanlar dikkate alındığında maliyet açısından yaklaşık üç veya dokuz katı
ekonomik olduğu değerlendirilmektedir.
Fotogrametrik tekniğin ne zaman kullanılması gerektiği sorusuna cevap olarak, proje
alanının 3000‐3500 hektardan büyük (yaklaşık 100 adet 1/1000 ölçekli harita üretilecek kadar)
olması gerektiği söylenebilir. Ancak günümüzde İHA fotogrametrisinin gelişmiş olması bu
ölçeğin daha da küçültülerek yöntemin uygulanabileceğine işaret etmektedir. Bunun yanında
fotogrametri, süre, günün her saatinde (gece/gündüz) üretime devam edilebilmesi, kış
şartlarından dolayı üretime ara verilmemesi, proje çalışmalarının arazinin olumsuz şartlarından
etkilenmeyen, ofis koşullarında ve daha yönetilebilir, kontrol edilebilir ortamda yapılıyor
olması gibi avantajları ile mekansal veri üretiminde kaliteyi güvence altına alma adına yersel
yönteme kıyasla önemli bir veri üretim tekniğidir. Fotogrametri, temel harita verileri üretimi,
kent bilgi sistemleri, diğer Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), planlar ve konum/yükseklik
bilgisine ihtiyaç duyulan her türlü projede kullanılan önemli tekniklerden biridir.

1.9. Fotogrametrik Ürünler
Fotogrametrik ürünler genel olarak vektörel ve raster olmak üzere iki grupta genel
olarak toplanabilir. Vektör ürünler, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği’ne göre üretilen 1/5000 ve daha büyük ölçekli haritalar ve HGK standartlarına
göre üretilen 1/25000 ve daha küçük ölçekli haritalardır. Raster ürünler ise, Büyük Ölçekli
Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre üretilen 1/5000 ve daha büyük ölçekli
ortofoto haritalar ve HGK standartlarına göre üretilen orta ve küçük ölçekli ortofoto haritalardır.
Bunların dışında sayısal arazi/yükseklik/yüzey modeli, fotoplan, 3B Kent Modelleri, fotoğraf
ve anaglif vb. ekran görüntüleri diğer fotogrametrik ürünlerdendir.
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Uygulamalar
1.

Fotogrametriyi tanımlayınız. Diğer yöntemlerle karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.

Fotogrametriyi sınıflandırınız.
Fotogrametrinin neden niçin kullanılması gerektiğini tartışınız.
Fotogrametri alanında Türkiye’de yapılan çalışmaları yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ‘fotogrametri’ kavramının ne anlama geldiğini ve hangi alanlarda
kullanılması gerektiği, sınıflarının ne olduğu, CBS ile ilişkilerinin nasıl sağlandığı,
fotogrametirk tarihi süreç ve Türkiye’deki çalışmaların kapsamı detaylı bir biçimde
açıklanmıştır. Sonraki bölümlere altlık oluşturacak şekilde konunun genel bir anlatımı yapılmış
ve uygulamaya yönelik olarak verilecek örnek çalışmaların daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli
teorik altyapı oluşturulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Fotogrametri bilimini teknik olarak nasıl tanımlarsınız?
2) Fotogrametri yöntemi yersel ölçme yöntemlerine göre maliyet açısından nasıl bir
avantaja sahiptir?
3) Fotogrametri ile CBS arasındaki nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
4) Fotogrametri ile hangi ölçekte haritalar üretilebilir?
5) Değerlendirme yöntemine göre fotogrametriyi sınıflandırınız.
6) Analog fotoğraflar hangi fotogrametrik evrede kullanılmıştır?
7) Kaç tip fotogrametrik ürün elde edilebilir?
8) Genel olarak fotogrametinin uygulama alanlarını belirtiniz.
9) Fotogrametrik sürece göre uçuş planı ne zaman yapılmalıdır?
10) Yunancada “metron” ne anlama gelmektedir?

Cevaplar
1) Fotogrametrinin teknik tanımı ise “iki veya üç boyutlu cisimlerin fotoğraf üzerinden
ölçülmesi” şeklinde yapılabilir. Gelişen teknolojiye paralel olarak bugün artık fotoğraf yerine
video veya dijital kameralarla veya tarayıcılarla elektronik olarak disk veya tapelere
kaydedilmiş görüntüler kullanılabilmektedir.
2) Fotogrametrik yöntem yersel ölçme yöntemine göre meskûn ve gayrimeskûn alanlar
dikkate alındığında maliyet açısından yaklaşık üç veya dokuz katı ekonomik olduğu
değerlendirilmektedir.
3) Coğrafi Bilgi Sistemleri bir alandaki konu hakkında güncel, doğru ve eksiksiz veriler
yardımıyla karar vermek için tasarlanmış bir bilgi sistemidir. CBS’nin ihtiyaç duyduğu güncel
ve doğru konumsal verilerin temini fotogrametri ile hızlı ve etkin biçimde üretilmektedir.
4) Fotogrametri ile büyük ve orta ölçekte olmak üzere, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000
ve 1/25000 özel ölçeklerde harita üretilir.
5) Grafik (Plançete) Fotogrametrisi, Analog Fotogrametri, Analitik Fotogrametri,
Dijital Fotogrametri, Fotogrametrik Bilgisayarla Görüş ve İHA Fotogrametrisi.
6) Analog fotoğraflar analog ve analitik fotogrametri ve kısmen de dijital formata
dönüştürülmek suretiyle dijital fotogrametri döneminde kullanılmıştır.
7) Vektör, raster olmak üzere genel manada iki tip fotogrametrik ürün elde edilir.
8) Jeoloji, Orman, Tarım, Kent Planlaması, Etüd-Proje, Arkeoloji, Mimarlık, Uçak ve
Gemi Yapımı, Harita vb. disiplinlerde uygulama alanı bulmaktadır.
9) Uçuş planı fotoğraf çekiminden önce yapılmalıdır.
10) Yunanaca’da metron kelimesi ölçü ya da ölçmek anlamına gelmektedir.
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2. FOTOGRAMETRİNİN OPTİK VE MATEMATİK TEMELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Fotogrametrinin Optik Temelleri
Mercek Kusurları
Distorsiyon Hatasının Düzeltilmesi
Fotogrametrinin Fotoğrafik Temelleri
Matematik Temeller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Fotoğrafın optik özellikleri nelerdir?
Mercek kusurları nelerdir nasıl giderilir?
Distorsiyon hatası nasıl düzeltilir?
Foroğrafik prensipler nelerdir?
Temel matemaik prensipler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Genel Tanımlar

Fotoğrafın optik, fotoğrafik Optik,
fotoğrafik
ve
ve matematiksel açıdan matematik
temeller
özelliklerini bilebilme.
verilecektir.

Optik Temeller

Fotoğrafın optik özelliklerini Fotoğrafın optik özelliklerine
edinme.
ilişkin bilgiler verilecektir.

Fotoğrafik Temeller

Fotoğrafın fotoğrafik temel Fotoğrafın
fotoğrafik
özelliklerini
bilebilme özelliklerine ilişkin bilgiler
yeteneği.
verilecektir.

Matematik Temeller

Fotoğrafın
matematik Fotoğrafın
matematik
özelliklerini edinme.
özelliklerine ilişkin bilgiler
verilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Fotoğraf
Optik Temeller
Mercek Kusurları
Matematik Temeller
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Giriş
Bu bölümde, fotoğrametrinin temel verisi olan fotoğraf ile ilgili temel bilgiler verilmek
suretiyle fotoğraf tanıtılmaya çalışılacaktır. Bu kapsam fotoğrafın var olan optik, fotoğrafik ve
matematiksel özelliklerinden bahsedilecek bu yönüyle fotogrametride kullanımına ilişkin
bilgiler sunulacaktır.
Bölüm sonunda ve sunum materyalinde verilen örnek çalışmalar ile bölümde sunulan
teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi sağlanacaktır.
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2.1. Optik Temeller
Metrik Kameralar (Fotogrametrik Kameralar), ölçü kamerası, metrik kamera olarak da
isimlendirilen fotogrametrik kameralar statik görüntü çeken bir fotoğraf makinasıdır. Diğer
fotoğraf makinalarından farkı geometrik bakımdan merkezsel izdüşüme teorik olarak sadık
olmasıdır. Herhangi bir P obje noktasından çıkan bir ışın, doğru yolu izleyerek izdüşüm
merkezinden geçer ve izdüşüm düzleminde obje noktasının resimdeki karşılığı P' noktasını
oluşturur. İzdüşüm merkezi mercek sisteminin bir noktasına, izdüşüm düzlemi de fotoğraf
düzlemine karşılık gelir. Fotoğraf çekimi bu varsayıma uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Metrik kameraların en önemli özelliği iç yöneltme elemanları ve kamera distorsiyon
parametrelerinin bilinmesidir.
Fotoğraf düzlemi, bir kamera aracılığıyla ışığa duyarlı bir katman üzerine kaydedilmiş
görüntüye fotoğraf denir. Üzerinde geometrik ve fiziksel özellikleri gösteren bilgiler vardır.
Objektiften a uzaklığında bulunan bir nesnenin net görüntüsü, yine objektiften itibaren b
uzaklığında olan bir düzlemde oluşur (Şekil 10). Bu durum eşitlik 1’de verilen mercek
denklemine göre ifade edilebilir:
1

𝑎

1

+ =
𝑏

1

(1)

𝑓

Şekil 10. Gauss mercek denklemi
Burada f objektifin (mercek sisteminin) odak uzaklığıdır. Özellikle hava fotogrametrisi
uygulamalarında nesnenin objektife olan a uzaklığı, f odak uzaklığına göre çok büyüktür. Bu
nedenle a =∞ alınabilir. Bu durumda eşitlik 1’de verilen gauss mercek denkleminden b = f
bağıntısı bulunur. Bu durumda net görüntü, odak düzleminde oluşur. Bu özellikten dolayı hava
kameralarında f odak uzaklığı yerine b görüntü uzaklığı, özel deyimi ile asal uzaklığı alınır. Yer
fotogrametride burada belirtilen durum söz konusu değildir. Mercek denkleminde

ℎ

ℎ′

lineer

büyütme olarak isimlendirilir. Buda h objeyi, h' ise görüntüyü ifade etmektedir.
Uzaydaki bir noktanın görüntüsü, aslında bir odak yüzeyi adı verilen bir yüzey üzerinde
oluşur. Fotogrametrik kameralarda bu yüzey tam bir düzlemdir. Bunun için özel vakum veya
askı düzenekleri ile pozlanmada filmin tam bir düzlem olması sağlanır. Bu durum yeni nesil
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dijital kameralar için bir sorun olmaktan çıkmıştır. Çünkü dijital kamerada görüntü kaydetme
ünitesi film yerine fiziksel bir ortam (sensör) olarak üretilmiştir.
Gözün objeye göre kendini ayarlamasına göz uyumu ya da “akomodasyon” denir. b
değeri göz için belli bir noktadan sonra sonsuza gider. Bu durumda a=f olur. b görüntü
uzaklığının değişmesi gerekir, aksi durumda sadece sonsuzdaki resimler çekilir. Bunu ortadan
kaldırmak için gözde uyum sağlanırken, kamerada ise mercek ileri geri hareket ettirilir (Şekil
11).

Şekil 11. Göz ve kamera uyumu (akomodasyon)
Kamera objektifleri, fotogrametrik kameralarda kullanılan mercek sistemleri çok sayıda
merceğin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş sistemlerdir (Şekil 12). Geometrik olarak bir
nokta şeklinde düşünülen izdüşüm merkezi yerine, biri nesne, diğeri fotoğraf uzayında olmak
üzere iki izdüşüm merkezi vardır. Bu iki noktanın tek bir izdüşüm merkezi olarak alınmasında,
ışının optik eksenle yaptığı açının çıktıktan sonrada aynı kalması koşulu ile hiçbir sakınca
yoktur.

Şekil 12. Fotogrametrik kamera örnek mercek sistemi
(Kaynak: http://imaging.nikon.com/history/nikkor/44/img/img_02.gif)
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2.1.1. Mercek Kusurları
Fotogrametride kullanılan mercek sistemlerinin dayandığı temel ilke merkezi
izdüşümdür. Merkezi izdüşüm, cisim noktalarından yayılan ışın destesi bir izdüşüm merkezinde
toplanarak fotoğraf düzlemi üzerine izdüşürülmesidir. Mercek sistemi tarafından kırılan ışın
görüntüde çeşitli kusurlara neden olur. Bu kusurlar aberasyon olarak adlandırılır. Aberasyon,
optik sistemdeki bazı kusurlardan dolayı, nesnelerin görüntülerinde oluşan bozulmalara denir.
Aberasyonun bilinen 5 yaygın tipi, monokromatik aberasyon olarak da ifade edilen Seidel’in
beş aberasyonudur.
1. Küresel aberasyon
2. Koma
3. Astigmatizm
4. Görüntü alanının eğriliği
5. Distorsiyon
Bu kusurların tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Fakat mercek tasarımı
esnasında kontrol edilebilir ve mercek için en uygun koşullar sağlanabilir.
Kromatik Aberasyon: Kromatik aberasyon, monokromatik ışığın sebep olduğu
Seidel’in beş aberasyonundan farklıdır. Farklı dalga boyuna sahip ışınların optik izdüşüm
sonunda farklı yerlerde oluşmaları sonucu, şekillerin keskinliği kaybolur ve renkler yayılır.
Hatanın etkisini kaldırmak için belirli dalga boyuna sahip ışınları yutan filtreler kullanılır.
Küresel Aberasyon: Küresel yüzeye sahip merceklerde, optik eksene paralel gelen
ışınlar odak düzleminde tek bir noktada odaklanmaz. Bazıları odağın gerisinde, bazıları da
odağın ilerisinde kesişir. Optik eksene yakın gelen ışınlar uzakta kesişirler. Bu kusur küresel
aberasyon olarak adlandırılır. Keskinlik kaybolur, bulanıklaşır ve hale şeklinde görüntü oluşur.
Bu kusur, merceklerin uygun kombinasyonları ile azaltılabilir.
Koma: Optik eksenin dışındaki noktalardan gelen ışınların neden olduğu aberasyona
koma adı verilir. Nokta olarak görünmesi gereken ışınlar kuyruk şeklinde bir izle görünürler.
Yani kuyruklu yıldız gibi, ismini de bu görünümünden almıştır. Diyaframın kısılmasıyla etkisi
azaltılabilir.
Astigmatizm: Optik eksenin dışındaki noktadan gelen ışının etkilendiği diğer bir
aberasyon ise
astigmatizmdir. Dar açı oluşturacak şekilde gelen ışınlar iki ayrı yüzeyde görüntü
oluştururlar. Astigmatizm keskinliğin azalmasına ve bulanık noktalara neden olur. Astigmatizm
azaltılabilir fakat diyaframın kısılmasıyla ortadan kaldırılamaz.
Görüntü Alanının Eğriliği: Görüntü alanın eğriliği, küresel aberasyon, koma ve
astigmatizme benzemez, noktalar nokta olarak görünür fakat odak noktası karşı tarafta görüntü
merkezine karşılık gelmez ve görüntü düzlemindeki kenar üzerindedir. Görüntü kenarlarına
doğru şekil gittikçe eğilmektedir (Şekil 13).
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Şekil 13. Görüntü alanı eğriliği
Distorsiyon: Optik eksene eğik gelen ışınların farklı kırılma indisli yüzeylere gelip
farklı biçimde kırılmalarıdır. Bir P noktasından gelen ışın kamera ekseni ile t açısı yaparken
kamera objektif sistemindeki kusurlardan dolayı fotoğraf uzayında t' açısı yaparak çıkacaktır.
Sonuç olarak P noktasının görüntüsü P' noktası yerine olması gerekenden ∆r kadar farklı bir
konumda P' noktasında oluşacaktır. Bu farka kamera distorsiyon hatası denir (Şekil 14).
Objeden gelen ışının teorik yolu takip etmeyip, objektiften içeri girdikten sonra gerçek yolla
izdüşürülmesi sonucu oluşan fark distorsiyon olarak tanımlanır. Distorsiyon görüntünün her bir
noktasında farklı büyüklükte etkiye sahiptir.

Şekil 14. Distorsiyon hatası
Distorsiyon diğer aberasyonlardan farklıdır. Distorsiyon, görüntü geometrisini etkileyen
bir hatadır. Fotoğraf üzerinde nesnenin konumunun değişimine sebep olur. Bu nedenle herhangi
bir geometrik distorsiyonun varlığı, fotogrametride çok önemlidir ve fotoğraf üzerinden
herhangi bir metrik ölçüm yapılacağı zaman dikkate alınmalı ve kameranın geometrik
kalibrasyonu ile ortadan kaldırılmalıdır.
Şekil 14’den Δr distorsiyon hatası için Δr = r' - r = r' - c tan (τ) bağıntısı yazılabilir.
Şekil 15’de (P') ve P' noktasını birleştiren Δr doğru parçası, vektörel hata; çap ve teğet yönünde
iki bileşene ayrılabilir. Bunlardan çap yönünde (r yönünde) olan bileşenine çapsal (radyal)
distorsiyon, diğerine de teğetsel distorsiyon denir. Şekil 15’den görüleceği üzere çapsal
distorsiyon fıçı (barrel) ve iğneli yastık (pin cushion) olmak üzere iki şekilde etkisini gösterir.
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Şekil 15. Çapsal ve teğetsel distorsiyon
Distorsiyon hatasının minimum olması için, kameraların yapımı sırasında tüm önlemler
alınır. Yine de, belirli bir sınırdan sonra bu hatanın önüne geçilemez. Laboratuvarlarda yapılan
duyarlı ölçmeler sonunda kamera distorsiyon durumları saptanır. Bu durum kullanıcılara bir
raporla belirtilir. Eski hava kameralarında distorsiyon hatası 20 – 25 mikron olabilirken, daha
sonraki kameralarda bu hata 10 mikronun altında kalmıştır. Günümüzde ise bu hata 5 mikronun
altındadır. Kameraların distorsiyon hataları bir süre kullanıldıkça değişir. Bunun için
kameraların iki üç yılda bir kalibrasyon ölçülerinin yapılması, başka bilgilerle birlikte
distorsiyon hatasının yeni durumunun da belirlenmesi gerekir.
Kalibrasyon Raporları: Fotogrametrik kameraların teknik özelliklerini ve gerekli
parametreleri içeren raporlara kalibrasyon raporları denir. Bu raporlar kamera üreten firma
tarafından, ilk üretim sırasında hazırlanır ve kullanıcıya verilir. Kullanıcı, iki-üç yılda bir
kamerayı test etmek suretiyle bu raporun yenilenmesini isteyebilir. Kalibrasyon raporlarında,
iç yöneltme elemanları, distorsiyon hatası değerleri ve objektifin ayırma gücü değerleri bulunur.
İç Yöneltme Elemanları: Kalibrasyon raporlarında asal uzaklık değeri (c) ve asal noktanın
konumu (x0, y0) verilir. Asal noktanın konumu ile birlikte, ya da bunun yerine, fotoğraf
koordinat sisteminde çerçeve işaretlerinin koordinatları verilir. Bu koordinatlar yardımı ile
kullanıcı, fotoğraflar üzerinde ölçtüğü herhangi sistemdeki koordinatları, kolayca, bu sisteme
yani fotoğraf koordinat sistemine dönüştürebilir.
Objektifin Ayırma Gücü (Çözünürlüğü): Kalibrasyon raporlarında kamera
objektifinin ayırma gücü değerleri de yer alır. Bir mercek sisteminin ayırma gücü mm’deki ayırt
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edilebilen çizgi sayısı ile belirtilir. Bu değerler de laboratuvar testleri ile saptanır. Bunun için
özel hedef levhaları kullanılır. Çözünürlük veya ayırma gücü değerleri τ açısına ya da r çapsal
uzaklığa göre tablolar şeklinde ve mm’deki ayırt edilebilen çift-çizgi sayısı olarak verilir.

2.2. Distorsiyon Hatasının Düzeltilmesi
Kameralar ait distorsiyon değerleri grafiklerle ya da tablosal olarak verilmektedir.
Üretim esnasında çok dikkatli tasarlanmasına rağmen, teğetsel mercek distorsiyonundan
kaçınılamaz. Ancak etkileri çok düşük miktarlara indirilebilir. Çapsal distorsiyon değeri
noktanın distorsiyonlu konumuyla distorsiyonsuz konumu arasındaki çapsal uzaklıktır. Eski
kalibrasyon raporlarından çapsal mercek distorsiyonu belirlenir. Bunun için çapsal uzaklıklara
karşı gelen değişim miktarlarına göre polinomyal eğri çizilir. Polinomyal olarak çapsal mercek
distorsiyonu aşağıdaki eşitlikle (2) ifade edilir.

∆𝑟 = 𝑘1 𝑟1 + 𝑘2 𝑟 3 + 𝑘3 𝑟 5

(2)

Δr radyal distorsiyon miktarı, r asal noktaya olan radyal mesafe, k1, k2, k3 polinom
katsayılarıdır. Bu katsayılar kalibrasyon raporundaki distorsiyon değerleri kullanılarak en
küçük kareler yöntemine göre çözülür. Görüntü noktasının x ve y konumunu düzeltmek için
görüntü noktasından asal noktaya olan r mesafesi (3) hesaplanır ve (2) eşitliğinde Δr değerinin
hesaplanması için kullanılır.

𝑟 = √(𝑥 − 𝑥02 ) + (𝑦 − 𝑦02 )

(3)

Eşitlik (3)’de x ve y resim üzerindeki bir noktanın koordinatlarını, x0 ve y0 ise asal
noktanın (H’) koordinatlarını göstermektedir.

Şekil 16. Çapsal distorsiyon ve düzeltilmiş koordinatlar arasındaki ilişkiler
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Şekil 16’dan benzer üçgenler yardımıyla eşitlik (4) elde edilir.
∆𝑟
𝑟

=

∆𝑥

𝑥−𝑥0

+

∆𝑦

4)

𝑦−𝑦0

(4) eşitliğinden (5) eşitliği aşağıdaki şekilde elde edilir. Düzeltilmiş resim koordinatları
(6) eşitliği yardımıyla elde edilir.

∆𝑥 = (𝑥 − 𝑥0 )

∆𝑟
𝑟

; ∆𝑦 = (𝑦 − 𝑦0 )

𝑥̅ = (𝑥 − 𝑥0 ) (1 −

∆𝑟

∆𝑟
𝑟

) ; 𝑦̅ = (𝑦 − 𝑦0 ) (1 −
𝑟

(5)
∆𝑟
𝑟

)

(6)

2.3. Fotogrametrinin Fotoğrafik Temelleri
Fotoğraf, genel anlamda fotoğraf, nesnelerden yansıyan ışığın, ışığa duyarlı bir katman
veya elektronik sensörlerin üzerine düşürülmesi sonucunda kamera yardımıyla kaydedilmiş bir
görüntüdür. Bu kayıt kimyasal veya elektronik olarak yapılabileceği gibi kayıt sisteminin
özelliklerine bağlı olarak siyah-beyaz, doğal renkli ve yapay renkli olabilir.
Fotoğrafın çekilebilmesi için ışık şarttır. Işık herhangi bir kaynaktan cisme gelir.
Cisimden yansıyan ışık bir algılayıcıya yani göze ya da filme ya da sensore geldiği zaman
görünür olur ve renkleri konusunda bilgi verir. Cisimlerin renkleri üzerine gelen ışığın ne
kadarını absorbe edip ne kadarını hangi dalga boyunda yansıttığına göre algılanır. Örneğin
beyaz duvar sarı ışık ile aydınlatıldığında sarı, mavi ışık ile aydınlatıldığında ise mavi renk
olarak görünür. Ancak kırmızı renkli cisim yeşil ışık ile aydınlatıldığında siyah gözükebilir.
Işığın kimyasal olarak kayıt edilmesi, emülsiyon adı verilen ışığa duyarlı bir tabaka
yardımıyla gerçekleştirilir. Işığa duyarlı madde, film, kart ve cam gibi fotoğraf altlıklarının
üzerine yayılmıştır. Bu madde üzerine düşen ışık miktarına bağlı olarak etkilenir. Işığın geldiği
noktalarda farklı kararma dereceleri ile kayıt yapılmış olur. Bu şekilde elde edilen fotoğrafa
analog fotoğraf ya da film tabanlı fotoğraf denilmektedir.
Işığın elektronik olarak kayıt edilmesinde, emülsiyon yerine ışığa duyarlı sensörler yer
almaktadır. Bu sensörler üzerine düşen ışığın şiddetine göre elektriksel yük üretirler.
Nesnelerden yansıyan ışık enerjisi elektriksel sinyallere dönüştürülerek kayıt edilir. Daha sonra
bu elektriksel yük transfer edilerek radyometrik yoğunluk değerine dönüştürülür. Bu şekilde
kayıt edilen fotoğrafa ise sayısal fotoğraf denir. Sayısal fotoğraflar, özel sayısal kameralarla
kayıt edilebileceği gibi analog fotoğrafların tarayıcılar yardımıyla taranarak sayısal ortama
aktarılması ile de elde edilebilmektedir.
İlk olarak ışığa duyarlı emülsiyonlar yardımıyla başlayan ışığın kaydedilme süreci
gelişen teknoloji ile değişmiştir. Daha sonra ışığın sayısal olarak kaydedilmesine imkan veren
sensörlerin kullanılmasıyla fotoğrafın kullanımı daha yaygın hale gelmiştir. Günümüzde artık
yaygın olarak kullanılan sayısal fotoğraflar analog görüntülerin yerini almıştır. Son zamanlarda
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sayısal görüntüleme teknolojisinde yaşanan gelişmeler, fotogrametride sayısal görüntülerin
kullanımını artırmıştır.
Elektromanyetik Spektrum (Tayf): Elektromanyetik enerji, dalga hareketi ile yayılır.
Elektromanyetik spektrum (tayf) gama ışınlarından radyo dalgalarına kadar bilinen tüm
elektromanyetik dalgaları içeren dizilimdir (Şekil 17). Diğer bir ifade ile dalga boyu
nanometrelerden kilometrelere kadar uzanan sürekli enerji ortamıdır. Dalga boyu ve enerji
arasındaki ilişki eşitlik (7)’de E enerji, h Planck sabiti, c ışık hızı ve  dalga boyu olarak
gösterilmiştir. Enerji ile dalga boyunun ters orantılı olduğu görülmektedir.
𝐸=

ℎ𝑐



(7)

Bütün cisimler üzerine düşen elektromanyetik enerjinin bir bölümünü geriye yansıtırlar.
İnsan gözü bu yansıyan enerjiyi algılar. İnsan gözü elektromanyetik spektrumda görünür ışık
bölgesine duyarlıdır. İnsan gözünün en duyarlı olduğu dalga boyu 550 nm’dir. Görünür ışık, en
uzun radyo dalgalarından en kısa dalga boylu gamma ışınlarına kadar uzanan elektromanyetik
spektrumun bütünü içinde çok küçük bir aralığı kapsar.

Şekil 17. Elektromanyetik spektrum
(Kaynak: https://prosafety.com.tr/elektromanyetik-spektrum-radyoaktivite/)
Siyah/Beyaz Fotoğraf Emülsiyonları: Siyah/Beyaz fotoğraf kayıt ortamı şekil 18’de
gösterilmiştir. Emülsiyon, fotoğraf film ve kâğıtlarında, görüntünün oluşturulabilmesi için
kullanılan ve gümüş tuzlarından oluşan ışığa karşı duyarlı maddelerin oluşturduğu bir
katmandır.
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Şekil 18. Siyah/Beyaz fotoğraf kayıt ünitesi
Işığa duyarlı madde gümüş bromür, gümüş jeolid, gümüş klorid olabilir. İnce tanecikler
halinde bu madde jelatin içine yataklandırılmıştır. Jelatin soğuk suda erimeyen ancak belirli bir
sıcaklıktan sonra, sıcaklık derecesi ile orantılı olarak eriyen bir maddedir. Tanecikler düzgün
dört yüzlü, dikdörtgenler prizması ve altıgen prizma biçiminde ve boyutları da 0,5-1 μ
dolayındadır.
Fotoğraf kamerası önündeki perde kısa bir süre açılınca mercek sisteminden geçen
ışınlar emülsiyonu etkiler. Işığın fazla geldiği noktalarda etkilenme daha fazla, az geldiği
noktalarda ise etkilenme daha az olur. Böylece, önce gözle görülmeyen gizli görüntü oluşur.
Daha sonra kimyasal işlemler yapılarak bu gizli görüntü görünür ve kalıcı bir duruma getirilir.
Renkli ve Yapay Fotoğraf Emülsiyonları: Renkli emülsiyonlar, spektrumun belirli
bölgelerine duyarlı katmanlardan oluşur. Örneğin mavi-yeşil-kırmızı renklere duyarlı üç
katman ile doğal görüntüde bir fotoğraf oluşur. Renkli filmlerdeki üç emülsiyon tabakasının en
üstündeki emülsiyon tabakası mavi ışığa karşı duyarlıdır. Bunun altındaki emülsiyon tabakası
ise orto kromatiktir, yani mavi ve yeşil ışıklara karşı duyarlıdır. Film üzerine düşen mavi
ışıkların büyük bir kısmı birinci emülsiyon tabakası tarafından emilirse de ikinci tabakaya, yani
yeşil ışıklara karşı duyarlı olan emülsiyon tabakasına sızan mavi ışınlar bu tabakayı etkileyecek
kadar kuvvetlidir. Bu nedenle ikinci emülsiyon tabakası üzerine hiç bir mavi ışığın sızmaması
için birinci ve ikinci emülsiyon tabakaları arasında sarı boyalı bir jelatin tabaka bulunur. Bu
sarı jelatin tabaka mavi ışınları emer ve ikinci emülsiyon tabakası üzerine yalnızca kırmızı ve
yeşil ışınların düşmesini sağlar. İkinci emülsiyon tabakası ise üzerine düşen bu kırmızı ve yeşil
ışınlardan yalnızca yeşil ışığı saptar. En altta ise kırmızı ışığa karşı duyarlı olan üçüncü
emülsiyon tabakası bulunur. Bu tabakanın yeşil ışığa karşı duyarlılığı o kadar azdır ki, ikinci
emülsiyon tabakasından geçip de kırmızı ışığa duyarlı üçüncü emülsiyon tabakası üzerine düşen
yeşil ışığı süzmek için bir filtre gerekmez. Böylece bir görüntüyü oluşturan üç ana renk üç ayrı
emülsiyon tabakasında saptanmış olur.
Renkli filmlerin hızlarını en üstteki mavi ışınlara karşı duyarlı olan emülsiyon
tabakasının hızı belirler. İkinci ve üçüncü emülsiyon tabakalarının hızları birinci emülsiyon
tabakasına göre daha hızlıdır. Çünkü birinci tabakadan geçerek ikinci ve üçüncü tabaka üzerine
düşen ışığın yoğunluğu ve miktarı azalmıştır. Her iki tabakanın da birinci tabakaya göre eşit
miktarda etkilenmesi bakımından bu tabakaların birinciye oranla daha hızlı olmaları gerekir.
Üçüncü emülsiyon tabakası ile filmin plastik tabanı arasında da yansımalara engel olacak ışık
yutucu tabaka bulunur (Şekil 19). Yeşil-kırmızı-kızılötesi, alışılmamış bir renkli görüntü sağlar.
Bu tür fotoğraflara yapay renkli fotoğraf denir.
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Şekil 19. Renkli fotoğraf kayıt ortamı kesiti

2.4. Fotografik Banyo İşlemleri
Pozlanmış emülsiyonda oluşan gizli görüntü banyo işlemleri sonunda kalıcı bir görüntü
biçimine dönüşür. Siyah/Beyaz fotoğraf malzemelerinin banyo işlemleri aşağıdaki adımlardan
oluşur.
1. Geliştirme Banyosu
2. Durdurma Banyosu
3. Saptama Banyosu
4. Yıkama ve Kurutma
Geliştirme Banyosu: Bu banyo ile gizli görüntü görünür duruma gelir. Banyo sıvısı
olan kimyasal eriyik ışık almış gümüş taneciklerini, ışık almamış taneciklerinden daha hızlı bir
biçimde karartır. Banyo sıvısının kimyasal bileşimi filmin hızına, karakteristik eğrinin biçimine
ve taneciklerin büyüklüğüne uygun olarak hazırlanır.
Durdurma Banyosu: Geliştirme banyosunda gereği kadar kaldıktan sonra fotoğraf
malzemesi çıkarılır ve durdurma banyosuna sokulur. Bu banyonun görevi emülsiyonda bundan
sonra olabilecek olan kimyasal reaksiyonları durdurmaktır.
Saptama Banyosu: Saptama banyosunun amacı, ışık almamış tanecikleri, suda
eriyebilen bir bileşiğe dönüştürerek bu banyo sırasında veya daha sonraki yıkama sırasında,
bunların emülsiyondan uzaklaşmasını sağlamaktır. Böylece emülsiyonun ışığa karşı duyarlılığı
giderilmiş ve görüntüye kalıcılık sağlanmış olur.
Emülsiyon Taşıyıcısı: Fotoğraf emülsiyonları cam, film ve kâğıt üzerine sürülür.
Fotogrametride emülsiyon taşıyıcısının boyut değiştirmesinin çok küçük olması gerekir. Bu
koşulu en iyi cam sağlar. Yersel fotogrametri kameralarında bu nedenle cam kullanılır. Hava
fotogrametrisinde ise çok fazla yer tuttuğu ve kırılma tehlikesi olduğu için cam yerine film
kullanılır.
Filmlerin neme ve ısıya karşı duyarlılığı yapıldığı maddeye göre değişir. Boyut
değiştirmenin çok az ve homojen olması gerekir. Filmler banyo edilirken, kurutulurken ve
saklanırken boyut değişimine uğrar. Hava fotogrametrisinde kullanılan filmlerin uzunlukları
50-60 m veya daha uzun, kalınlıkları 0.1-0.25 mm, genişlikleri de 25 cm’dir.
Fotoğraf kağıtları filmlere göre daha fazla boyut değiştirirler. Boyut değiştirmesi bu
şekilde azaltılmış kağıtlar ve bu tür kağıtlara basılmış pozitif baskılar foto yorumlayıcılar
tarafından tercih edilir. Haritacılıkta kâğıt baskılar, bir bakıma kroki olarak kullanılır. Ölçüler
diyapozitifler üzerinde yapılır.
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Duyarlık (Spektral Duyarlık): Fotoğrafik malzemesinin üzerine düşen ışının
enerjisine reaksiyon gösterebilme yeteneğine duyarlık denir. Farklı dalga boyları için duyarlığın
da farklı olması doğaldır. Bu özellik spektral duyarlık olarak anılır. Gümüş tanecikleri daha çok
mavi ve morötesi yakınındaki dalgalara duyarlıdır. Kimi organik boyalar eklenerek daha uzun
boylu enerjilere de duyarlı hale getirilir. Optik duyarlayıcı adı verilen bu boyalar uzun dalga
boylu enerjileri yutarlar ve bu enerjiyi gümüş taneciklerine aktarırlar. Şekil 20’de farklı
emülsiyonlara sahip fotoğraflar görülmektedir.

Şekil 20. Aynı alanın farklı emülsiyonlara ait fotoğrafları
(Kaynak: Carl Zeiss, Oberkochen, Photogrammetric Laboratory)
Geçirgenlik (Saydamlık): Geçirgenlik, birim zamanda emülsiyona gelen toplam ışık
enerjisine göre geçen ışık miktarıdır. Bu oran T ile gösterilir (8).
𝑇=

𝐺𝑒ç𝑒𝑛 𝚤ş𝚤𝑘 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤

(8)

𝐺𝑒𝑙𝑒𝑛 𝚤ş𝚤𝑘 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤

Matlık: Geçirgenliğin tersine matlık ya da opasite denir ve O ile gösterilir (9).
1

𝐺𝑒𝑙𝑒𝑛 𝚤ş𝚤𝑘 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤

𝑂=𝑇=
𝐺𝑒ç𝑒𝑛 𝚤ş𝚤𝑘 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤

(9)

Kararma (Optik Yoğunluk): Pozlanma bir fotoğraf malzemesinin (film, cam, kağıt)
geliştirme banyosundan sonraki kararma derecesini belirlemek için, D ile gösterilen ve
yoğunluk veya kararma adı verilen bir ölçüt kullanılır. Bu ölçüt 10 tabanına göre, matlığın ya
da saydamlığın tersinin logaritmasıdır (10).
𝑔𝑒𝑙𝑒𝑛 𝚤ş𝚤𝑘 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤

1

𝐷 = log10 𝑔𝑒ç𝑒𝑛 𝚤ş𝚤𝑘 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 = log 𝑇 = − log 𝑇

(10)

Pozlanma: Işığa duyarlı malzeme tarafından toplanan enerji miktarına pozlanma denir
ve E ile gösterilir. I lüks biriminde ışıklandırma ya da aydınlatma, t saniye biriminde poz
süresidir (11).
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𝐸 =𝐼×𝑡
(11)
Ayırma Gücü: Gözün, objektiflerin ayırma güçleri olduğu gibi, fotoğrafik
malzemelerin de ayırma güçlerinden söz edilir. Ayırma gücü 1 mm’de ayırt edilebilen
maksimum çizgi sayısı ile ölçülür. Bunu belirlemek için, çeşitli sıklıkta çizgilerden oluşan şekil
21’deki gibi özel hedeflerin fotoğrafları çekilir. Bu hedeflerin hangi düzeyine kadar ayırt
edilebildiği saptanır.
Her filmin ayırma gücü değişiktir. İnce grenli filmlerin ayırma güçleri daha yüksektir.
Ayırma gücü, objektifin ayırma gücü ile poz süresi, objektifin netlik ayarı, filmin banyo
koşulları, fotoğrafı çekilen objenin veya hedefin kontrastlık derecesi ile çok yakından ilgilidir.
Ayrıca hava fotogrametrisinde görüntü yürümesi de ayırma gücünü olumsuz etkiler. Ayırma
gücü yerine, son yıllarda filmin, objektifin ve diğer optik bileşenlerin görüntü oluşturma ya da
ayrıntılarını yeniden oluşturma yeteneği MTF (Modülasyon Transfer Fonksiyonu) ile
tanımlanmaktadır. Fotoğrafı çekilen nesnenin ve fotoğrafın kontrastı, sıra ile K, K' ise; K'/K
oranı N frekansının bir fonksiyonudur. N mm’deki çizgi sayısı biriminde ifade edilen nesne
türünün yoğunluğudur. Pek çok etkenin bağımsız MTF fonksiyonları artarda çarpılarak toplam
MTF değeri bulunur.

Şekil 21. Ayırma gücü test alanı
(Kaynak:
https://www.emsdiasum.com/microscopy/products/magnifier/optical_resolution.aspx)

Genel Duyarlık (Hız): Fotoğrafın oluşabilmesi için emülsiyona bir miktar ışığın etki
yapması gerekir. Işıklandırmış emülsiyonda gizli bir görüntü oluşur. Geliştirme banyosu ile bu
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gizli görüntü belirgin duruma gelir. Gereğinden fazla ışık verilmişse negatif fotoğraf çok siyah,
az ışık verilmiş ise çok beyaz olur. İyi bir fotoğraf elde edebilmek için emülsiyona düşen ışık
miktarının uygun olması gerekir. Emülsiyonlara bağlı olarak da her filme verilmesi gereken
ışık miktarı değişir. Kimi filmler az, kimileri fazla ışıklandırma ister. Fotoğrafik malzemenin
bu özelliğine genel duyarlı k ya da hız denir. Duyarlığı yüksek filmlere hızlı çalışan filmler
veya hızlı filmler denir.
Filmlerin genel duyarlık değerlerinin iyi bir şekilde bilinmesi gerekir. Bu değerler
yardımı ile uygun pozlanmanın sağlanabilmesi için poz süresi ve objektif bağıl açıklık değerleri
hesaplanır. DIN ya da ASA değerleri büyük olan fotografik malzemeler hızlı, ya da duyarlığı
yüksek malzemedir. Genel duyarlık veya hız, ASA ve DIN birimleri ile ölçülür. Her iki birimin
tanımı ve ikisi arasındaki ilişki eşitlik 12’de verilmiştir.
0.8
𝐸
1
𝐷𝐼𝑁 = 10 log ( )

𝐴𝑆𝐴 =

𝐸
𝐴𝑆𝐴

(12)

𝐷𝐼𝑁 = 10 log ( 0.8 )
Bağıl Açıklık: Kamera objektiflerinde ışığın istenen miktarda geçip geçmemesini
sağlayacak,
ayarlanabilir, daire biçiminde bir delik bulunur. Buna diyafram denir (Şekil 22).
Objektiflerin bağıl açıklığı D/f ile tanımlanır. D, diyafram çapı, f ise objektifin odak uzaklığıdır.
D/f yerine tersi olan f/D=N‘de kullanılır. Bu f /D oranı, ya da f sayısı belirli bir ışık şiddeti
altında birim zamanda objektiften geçen ışık miktarını tanımlar. Söz gelimi 30 cm odak uzaklığı
olan bir kamerada f/ 5.6’da etkili diyafram açıklığı 30/5.6 = 5.36 cm’dir. Fotoğraf
makinelerindeki diyafram sistemi, ışık giren alanı adımlar halinde değiştirir. Her adımdaki alan
kendinden önceki alanın yarısı kadardır. Bu nedenle kameralardaki N=f/D sayıları √2 oranında
değişir. N büyüdükçe diyafram açıklığı küçülür.
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Şekil 22. Diyafram (Bağıl açıklık)
Diyafram açıklığı sadece film düzlemi üzerine düşecek ışık miktarını belirlemekle
kalmayıp aynı zamanda çekilen konunun önünde ve arkasında ne kadar net alan derinliğinin
kalacağını da belirler. Alan derinliği, netliğin ayarlanmış olduğu noktanın önünde ve arkasında
uzanan netlik bölgesidir. Yani fotoğrafta ön plandaki en net nokta ile arka plandaki en net nokta
arasındaki uzaklıktır. Alan derinliği sınırları, yani en öndeki net nokta ile en arkadaki net nokta
arasındaki mesafe, istenilen netliğin sınırları, objektif odak uzaklığı, diyafram açıklığı ve konu
ile fotoğraf makinesi arasındaki mesafe gibi birtakım etkenlere bağlıdır. Diyafram açıklığı
küçüldükçe alan derinliği artar, yakındaki ve uzaktaki cisimlerin görüntüleri daha net olur.
Diyafram açıklığı büyüdükçe alan derinliği azalır ve belli bir uzaklıktaki bütün cisimlerin,
makina sonsuza ayar edilmedikçe kesin, belirli net bir görüntüsünü elde etmek olanaksızlaşır.
Alan derinliğini sınırlamanın fotoğrafta üç boyutluluk duygusunu kazandırma gibi bazı önemli
yararları vardır.
Filtre Etkeni: Filtreler, film düzlemine düşürülecek ışığın niteliğini kontrol etmek
amacıyla önüne takılan cam, plastik veya jelatinden yapılmış nesnelerdir. Fotoğrafçılıkta
filtreler, sis ve pusun neden olduğu saçılmanın etkisini azaltmak, parıldamayı önlemek vb.
amaçlar için kullanılır. Kısa dalga boylu ışınlar, uzun olanlardan daha fazla saçılmaya uğrarlar.
Fotoğrafçılıkta ve özellikle hava fotogrametrisinde mavi rengi daha az geçiren ve bu yüzden
eksi mavi adı da verilen sarı filtreler kullanılır.
Hava moleküllerinin neden olduğu saçılma dalga boyunun yaklaşık dördüncü kuvveti
ile ters orantılıdır. Işık saçılması bir hava filmi üzerinde, uniform ve zayıf bir aydınlanmaya
neden olur. Böylece yoğunluk farklılıkları azalır. Özellikle gölge alanlarda bu etken en büyük
değerini alır. Pus filtreleri gölge alanlarında kontrastı arttırır. Filtre kullanıldığı zaman
pozlanma süresini arttırmak gerekir. Filtre katsayısı, filtre kullanıldığı ve kullanılmadığı
durumda gerekli poz süresi miktarlarının birbirine oranıdır. Bu katsayı 1.5-4 arasında değişir.
Kızılötesi Filmler: Hava fotogrametrisinde foto yorumlama amaçlı çalışmalarda
kızılötesi filmler kullanılır. Bunlar diğer renklerle birlikte kızılötesi ışınlara karşı da
duyarlıdırlar. Yalnız kızılötesi ışınların kaydı isteniyorsa kızılötesi filtreler kullanılır. Bu
filtreler yalnız kızılötesi ışınları geçirir. Kızılötesi ışınlar sis tabakalarını normal ışınlara göre
daha iyi geçtikleri için çok uzak yerlerin fotoğraflarının çekiminde bu filmler ile daha iyi
sonuçlar alınabilmektedir. Bu nedenle bu filmlerde çok uzak yerler çok net görünür. Ancak
kızılötesi ışınlar gözle görülemedikleri için bu fotoğraflar alışılmadık etki yaparlar. Söz gelişi
gök ve su yüzeyleri siyah, buna karşılık, klorofil kızılötesi ışınları iyi yansıttığı için, ağaçlar ve
yeşil bitki örtüsü beyaz görünür. Kızılötesi filmler için poz sürelerini ayarlamak oldukça güçtür.
Deneyerek uygun poz süresi bulunabilir. Bunların banyolarının da bir miktar daha uzun
sürelerde yapılması gerekir. Dalga boyu 850 μm’ye kadar olan kızılötesi ışınlara duyarlı filmler
yapılabilmektedir.
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2.5. Matematik Temeller
Çerçeve işaretleri (Müşir), fotogrametrik kameralarla çekilmiş fotoğrafların köşelerinde
veya kenar ortalarında bulunan özel işaretlerdir. İç yöneltmede kullanılan bu işaretlere çerçeve
işaretleri ya da fotoğraf orta nokta bulucuları denir (Şekil 23). Bu işaretler resim kenar ortasında
ve köşelerinde olmak üzere 4 ya da 8 adet olabilmektedir.

Şekil 23. Çerçeve işaretleri
Fotoğraf Orta Noktası (Orta Nokta): Çerçeve işaretlerinin karşılıklı olarak
birleştirilmesi ile elde edilen kesim noktasına denir (Şekil 24). Şekil 24’de gösterilen çerçeve
işaretlerinin orta noktaya göre konumları tablo 1’de sunulmuştur.
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Şekil 24. Orta ve asal nokta konumları
Tablo 1. Çerçeve işaret koordinatları
nn
x (mm)
y (mm)
1

106.004

-106.006

2

-106.005

-106.008

3

-106.003

106.006

4

106.000

106.002

İzdüşüm Merkezi (O): Kamera optik sisteminin merkezine izdüşüm merkezi denir
(Şekil 25).
İzdüşüm Işını (POP’): Nesne uzayındaki bir noktadan gelen ve izdüşüm merkezinden
geçerek P’ fotoğraf noktasını oluşturan doğru parçasıdır (Şekil 25).
Kamera Ekseni: Kamera optik sisteminin eksenine kamera ekseni veya asal eksen
denir (Şekil 25).
Asal Nokta: İzdüşüm merkezinden fotoğraf düzlemine indirilen dikin ayağıdır. Bu
nokta fotoğraf orta noktasının çok yakınındadır (Şekil 24). Bu nokta aynı zamanda kamera
ekseninin fotoğraf düzlemini ve nesne yüzeyini deldiği H ve H’ noktasıdır (Şekil 25).
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Şekil 25. İzdüşüm ışını ve izdüşüm merkezi
Asal Uzaklık (c): Fotoğraf düzlemi ile izdüşüm merkezi arasındaki uzaklıktır. Bu
uzaklık net görüntünün oluştuğu fotoğraf düzlemi ile mercek arasındaki uzaklıktır. Yani fizik
derslerinde adlandırıldığı şekliyle görüntü uzaklığıdır (Şekil 25).
Ayakucu (Nadir) Noktası (N-N’): İzdüşüm merkezinden geçen çekül doğrusu fotoğraf
ve araziyi ayakucu noktasında keser (Şekil 26).
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Şekil 26. Asal nokta ve ayakucu noktası
Düşey Fotoğraf: Kamera ekseni düşey konumda iken çekilen fotoğrafa denir (γ=00).
Pratikte tam düşey fotoğraf çekilemez. Bu nedenle γ≤50 olan fotoğraflara da düşey fotoğraf
denir.
Yatay Fotoğraf: Kamera ekseni yatay konumda iken çekilen fotoğrafa denir (γ=900).
Eğik Fotoğraf: Kamera ekseninin herhangi bir konumunda iken çekilen fotoğraftır.
Işın Destesi: İzdüşüm merkezinden geçen tüm izdüşüm ışınları kümesine denir.
Işın Demeti: İzdüşüm merkezinden geçen ve bir düzlem içinde bulunan izdüşüm ışınları
kümesi.
İç Yöneltme Elemanları: Fotogrametrik kameraların asal uzaklığı ile asal noktasının
konumuna iç yöneltme elemanları denir. Asal noktanın konumu, çerçeve işaretlerinin
oluşturduğu koordinat sistemine göre tanımlanır. Bu üç eleman, yani c ve x0, y0 ışın destesinin
yeniden oluşturulmasında ya da tanımlanmasında gerekli olmaktadır.
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Uygulamalar
1.

Fotoğrafın optik, fotoğrafik ve matematik özellikleri nelerdir,
bu bilgilerin neden bilinmesi gerektiğini düşününüz.
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Uygulama Soruları
Fotoğraf üzerinde tanımlı koordinat sistemini
düşününüz. Bu sisteme göre çerçeve işaretlerinin kenar ortalarında olması durumunda resim
koordinat bilgilerini çıkarınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, fotogrametrinin temel kaynağı fotoğrafın bütün yönleri ile tanıtımı gerçekleşmiş,
bu kapsamda fotoğrafik, optik ve matematiksel açıdan özellkleri verilerek genel
değerlendirmeler yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Fotogrametrik kameraların diğer fotoğraf kameralarından farkları nelerdir?
2) Distorsiyon hatasının, çapsal ve teğetsel distorsiyonun tanımını yapınız?
3) Kalibrasyon raporu nedir? Açıklayınız.
4) Orta nokta, asal nokta ve ayakucu noktasını tanımlayınız?
5) Gauss’un mercek denklemine göre hava fotogrametrisi için görüntü nerede oluşur?
6) Gauss mercek denkleminde hangi parametreler kullanılır.
7) Akomodasyon nedir?
8) Mercek kusurları nelerdir?
9) Çapsal uzaklık nedir?
10) Eletromanyetik spektrumun görünür ışık bölgesinde hangi renkler bulunur?

Cevaplar
1) Fotogremetrik kameralar metrik kameralardır. Bu kameraların iç yöneltme elemanları
ve distorsiyon parametreleri bilinir.
2) Çapsal distorsiyon çap yönünde görüntü üzerinde noktanın konumunun değişimi,
teğetsel distorsiyon ise hem çapsal hem de ona dik yönde nokta konumunun değişmesidir.
3) Fotogrametrik kameraların teknik özelliklerini ve gerekli parametreleri içeren
raporlara kalibrasyon raporu denir.
4) Orta nokta müşirleri birleştiren doğruların kesim noktası, asal nokta ise resim
koordinat sisteminin başlangıcıdır. Ayakucu noktası ise düşey doğrultunun resmi deldiği
noktadır.
5) Hava fotogrametrisinde mercek denklemine göre görüntü odak düzleminde oluşur.
6) Bu denklemde görüntü uzaklığı, cisim uzaklığı ve odak uzaklığı esas alınır.
7) Gözün objeye göre kendini otomatik ayarlamasına akomodasyon denir.
8) Küresel aberasyon, koma, astigmatizm, görüntü alanının eğriliği ve distorsiyon.
9) Çapsal uzaklık resim üzerinde bir noktanın hiptenüs boyunca olan uzaklığıdır.
10) Mor, Mavi Yeşil, Sarı, Turuncu ve Kırmızı.
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3. FOTOGRAMETRİK VERİ ELDE ETME, HAVA KAMERALARI VE
ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Hava Fotoğrafı
Fotoğraf Ölçeği
Hava Kameraları
Dijital Hava Kameraları
Dijital Görüntü ve Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Hava fotoğrafının gometrisi nasıl ifade edilr?
Fotoğraf ölçeği nasıl belirlenir?
Hava kameralarının özellikleri nelerdri?
Dijital hava kamera türleri nelerdir ve nasıl çalışırlar?
Dijital görüntü ve özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Genel Tanımlar

İlgili teknolojiler hakkında Kameralar ile ilgili bilgiler
bilgi sahibi olunması
verilecektir.

Dijital ve Analog Kamera Fotğrafın nasıl ve ner tür Kameraların
her
türlü
Kullanımı
cihazlarla
çekildiğini özellikleri
ve
fotoğraf
bilebilme.
çekimine ilişkin bilgiler
sunulacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Hava Fotoğrafı
Hava Kamerası
Dijital Hava Kamerası
Dijital Görüntü
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Giriş
Bu bölümde, fotogranmetride veri elde araçları hem analog hem dijital dönem için
anlatılacaktır. Bu kapsamda, öncelikle hava fotoğrafı ölçeği, kameralar ve özellikleri,
sınıflandırılmaları detaylarıyla sunulacaktır. Son teknoloji fotoğraf ürünü dijital görüntü
özelliklerinden bahsedilerek fotogrametrinin bu veri ile çalışmaları noktasında dikkat
çekilecektir. Bölüm sonunda ve sunum materyalinde verilen örnek uygulamalar ile teorik
bilgilerin pratiğe nasıl dönüştüğü yönünde paylaşımlarda bulunulacaktır.
Fotogrametride veri elde etme süreci fotoğrafların çekimi ile başlar. Bu işlem için
analog ve dijital formatta görüntü alabilen fotogrametrik hava kameraları kullanılır.
Fotogrametri, fotoğraf çekilen konuma göre yersel fotogrametri ve hava fotogrametrisi olarak
sınıflandırılır. Yersel fotogrametri, yeryüzünden ya da yeryüzüne yakı n yerlerden elde edilen
fotoğrafları kullanan fotogrametri tekniğidir. Hava fotogrametrisi ise atmosferde belirli bir
yükseklikteki uçak vb. hava araçları yardımıyla elde edilen fotoğrafları kullanan fotogrametri
tekniğidir. Hava fotogrametrisi tekniği haritacılıkta standart bir harita yapım yöntemidir.
Özellikle büyük alanların, ihtiyaç duyulan her türlü haritalarının üretiminde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Hava fotoğrafları, yalnız harita üretimi için değil başka amaçlar için de
kullanılır. Örneğin, yer yüzeyinin yapısı ya da bitki örtüsü hakkında bilgi toplamak, bilgi
sistemleri oluşturmak gibi amaçlarla çekilebilir. Bu fotoğraflar genellikle düşey fotoğraflardır.
Hava fotogrametrisinde kullanılan fotoğraflar özel kameralarla çekilir. Bu kameralar,
odak uzaklığı sabit, distorsiyonu az, ayırma gücü yüksek objektiflere sahiptir. Kullanılan hava
kamerasının özelliklerine göre hava fotoğrafları siyah/beyaz, doğal renkli ve yapay renkli
olabilir. Standart harita üretimi için çoğunlukla siyah/beyaz film kullanılmakla birlikte son
yıllarda doğal renkli hava fotoğrafları ve sayısal hava fotoğrafları kullanılmaktadır. Özellikle
renkli fotoğraflar siyah beyaz fotoğraflara tercih edilmektedir. Gerek yorumlama amacıyla
gerekse ortofoto ürünü için renkli fotoğrafların, siyah beyaz benzerlerine göre birkaç yüz kat
daha fazla bilgi taşıdıkları söylenebilir.
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3.1. Hava Fotoğrafları
Analog hava fotoğrafları kare biçimindedir. Kenar orta noktalarında veya dört köşesinde
çerçeve işaretleri bulunur. Bazen her ikisi ile birlikte sekiz adet çerçeve işareti vardır. Bu
fotoğrafların kenarında ayrıca film ve fotoğraf numarası, odak uzaklığı, fotoğraf ölçeği,
fotoğraf çekim tarihi ve saati gibi bilgiler de bulunur.
Düşey bir hava fotoğrafı, geometrik olarak, haritaya benzer. İçerik olarak üzerinde
görülen bilgiler açısından elbette birbirinden çok farklıdır. Haritada yalnız seçilmiş ayrıntılar,
soyutlanarak çizgi ve sembollerle gösterilmiştir. Diğerinde ise fotoğrafik sistemin kaydettiği
tüm ayrıntılar bulunur.
Tam düşey bir fotoğraf haritaya benzetilirse, harita gibi bunun da bir ölçeğinden söz
edilebilir. Harita ölçeğine benzer şekilde fotoğraf ölçeği de eşitlik 12’de gösterildiği gibi
tanımlanabilir. Harita ölçeği homojen iken, fotoğraf ölçeği değişken olarak
değerlendirilmektedir. Bunun sebebi objelerin fotoğraf alımı yapılan platforma farklı
uzaklıklarda olmasıdır. Eşitlik (12)’de d arazideki uzunluğu, d’ fotoğraftaki uzunluğu
göstermektedir.
1

𝑀𝑟 = 𝑚 =
𝑟

𝑑′
𝑑

(12)

Fotoğraf ölçeği hesabında, ölçek yerine ölçeğin paydası ile çalışmak daha uygundur

(13).
𝑚𝑟 =

𝑑

(13)

𝑑′

Bir hava fotoğrafının arazide kapladığı alan, s hava fotoğrafının bir kenarının
uzunluğunu ve S hava fotoğrafının bir kenarının arazideki uzunluğunu göstermek üzere eşitlik
(14) yardımıyla hesaplanır.
𝐹𝑟 = 𝑆 × 𝑆 = (𝑚𝑟 × 𝑠)2

(14)

Şekil 27’de düşey bir hava fotoğrafı ile fotoğraf ölçeği arasındaki ilişki görülmektedir.
Eşitlik 12 ve şekil 27 yardımıyla eşitlik (15) elde edilir:
𝑀𝑟 =

1

𝑚𝑟

𝑐

=ℎ

(15)

Burada c kamera asal uzaklığını, h ise arazi yüzeyinden itibaren uçuş yüksekliğini
göstermek üzere fotoğraf ölçeğinin paydası Eşitlik (16) yardımıyla bulunabilir. Bu durumda
hava fotoğrafı düşey (eğik değil), resim düzlemi araziye paralel ve arazi düz kabul edilir. H
uçuş yüksekliği fotoğrafın kapladığı tüm alanda sabit bir değerdir.
𝑚𝑟 =

ℎ
𝑐

(16)
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Şekil 27. Fotoğraf ölçeği
Buraya kadar, arazinin tam düz ve yatay olduğu varsayılmıştır. Şekil 28’den görüleceği
gibi yükseklik farkları ölçeğin değişmesine neden olur. Şekil 28’e göre P ve Q noktasının ölçek
katsayıları ayrı ayrı hesaplanabilir. Buna göre fotoğraf ölçeği (17) ve (18) eşitliklerindeki gibi
hesaplanır. Bu durumda fotoğraf düşey, resim düzlemi arazi düzlemine paralel olup, arazi
engebeli olarak değerlendirilir. Uçuş yükseklik ölçek hesabında değişken olduğundan ortalama
bir değer olarak dikkate alınır.
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Şekil 28.Yükseklik farkının ölçeğe etkisi

𝑚𝑟(𝑃) =

𝑚𝑟(𝑄) =

ℎ−∆ℎ
ℎ
𝑐

𝑐

(17)
(18)

Pratikte tam düşey fotoğraf çekilemez. Kamera ekseni, düşey doğrultudan bir miktar
sapar. Gerek yükseklik farkları ve gerekse fotoğraf eğiklikleri nedeniyle hava fotoğrafı için,
fotoğrafın her yerinde aynı olan, homojen bir ölçekten söz edilemez. Başka bir deyişle fotoğraf
ölçekleri yaklaşık ölçeklerdir. Harita ölçeklerinin paydaları 500, 1000, 2000, 2500, 5000 gibi
yuvarlak sayılar oldukları halde fotoğraf ölçekleri herhangi bir sayı olabilir. Bununla birlikte
hava fotoğraflarının çekim ve planlanması açısından bu sayılar da 6000, 14000, 18000 gibi
yuvarlak sayılardır.
Haritalarda olduğu gibi, fotoğraflar üzerinde de uzunluklar ölçülüp ölçeğin paydası ile
çarpılarak gerçek uzunluklar bulunabilir. Ancak yukarıdaki açıklamalar göstermektedir ki
fotoğrafın tamamını, hatta belirli bir bölümünü temsil edebilecek bir ölçek değeri olmadığı için,
böyle bir hesaplama biçimine güvenilemez. Nitekim haritacılık uygulaması açısından da böyle
bir değerlendirme yöntemi düşünülemez.
Hava fotoğraflarının ölçeği, projenin planlanması ve gerçekleşmesi açısından önem
taşır. Arazi tam düz ve yatay ise, fotoğraf da tam düşey olarak çekilmişse geçerli ve güvenilir
bir ölçekten söz edilebilir. Bu ölçek de, örneğin 1/12540 gibi herhangi bir sayı olabilir.
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Uygulama: Yerden yüksekliği 253 km olan bir yapay uyduda, asal uzaklığı 30.5 cm ve
fotoğraf boyutları 23 cm x 23 cm olan hava kamerası ile çekilen düşey bir fotoğrafın ölçeğini
ve bu fotoğrafın yer yüzeyinde kapladığı alanı hesaplayınız.
Eşitlik 16’ya göre:
𝑚𝑟 =

ℎ 253.000 𝑚
=
= 829508
𝑐
0.305 𝑚

Yaklaşık ölçek:
1
1
𝑀𝑟 =
≈
𝑚𝑟 830000

Fotoğrafın bir kenarı 830000×0.23 m= 190000 m=190 km olarak bulunur. Öyleyse
arazide 190 km×190 km =36100 km2’lik bir alanı kapatır.
Uygulama: Odak uzaklığı 300 mm olan bir kamera ile ortalama arazi yüzeyinden 1100
m yüksekliğinden düşey fotoğraflar çekilmiştir. Ortalama arazi yüzeyinden 200 m yüksekte olan
P noktasında fotoğraf ölçeği kaçtır?
𝑀𝑟 =

ℎ − 𝐴ℎ 1100 − 200
=
= 3000;
𝑐
0.3

𝑀𝑟 =

ℎ − 𝐴ℎ 2100 − 600
=
= 10000;
𝑐
0.15

𝑀𝑟 =

1
3000

Uygulama: Odak uzaklığı (kamera sabiti) 15 cm olan bir hava kamerası ile
denizden 2100 m yükseklikten resimler çekilmiştir. Arazinin ortalama yüksekliği 600 m
olduğuna göre resim ölçeğini hesaplayınız?
𝑀𝑟 =

1
10000

3.1.1. Hava Kameraları ve Özellikleri

Hava kameraları metrik kameralardır. Bunlara ölçü kameraları da denir. Hava kameralarının
objektifleri, çok sayıda mercekten oluşan bir sistemdir. Bunlar hatasız sayılabilecek niteliktedir.
İzdüşüm merkezinden geçen ışın, sapmadan fotoğraf düzlemine ulaşır. Klasik hava
kameralarında kamera distorsiyon hatası 5 mikrondan daha küçüktür.
Hava fotogrametrisinde kullanılan kameralar genel olarak analog hava kameraları ve
sayısal hava kameraları olarak iki ana gruba ayırılır. Teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu
fotogrametride yaygın olarak kullanılan analog hava kameraları artık yerini sayısal hava
kameralarına bırakmaktadır. Sayısal hava kameraların sahip olduğu avantajlar bu kameraların
kullanımının gün geçtikçe artmasını sağlamaktadır.
Analog Hava Kameraları: Analog hava kameralarında fotoğraf düzleminde genellikle
bir film bulunur (Şekil 29). Bir hava kamerası, kamera altlığı, kamera konisi ve magazin
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bölümlerinden oluşur. Daha detaylı ifade etmek gerekirse, kamera gövdesi, emülsiyon taşıyıcı
(film veya CCD-dijital sensör), mercek, diyafram ve obtüratör hava kamerasının ana
bileşenleridir. Kameranın kapı deliğini büyültüp küçültmeye yarayan düzeneğe diyafram denir.
Diyafram küçüldükçe ışığın içeriye girme miktarı azalır. Obtüratör ise merceğin önünü
kapatarak ışık girip çıkmasını kontrol eder. Analog kameralarda obtüratörden ne kadar ışık
gireceği emülsiyonun hassasiyetine bağlıdır.
Kamera askı düzeni, kameranın uçağa oturduğu kısımdır. Uçağın titreşimlerini giderir.
Kamera konisinde, objektif, odak düzlemi, diyafram, obtüratör ve filtre bulunur. Fotoğraf kenar
bilgileri odak düzleminde yer alır. Magazin bölümü ise filmin bulunduğu kısımdır. Magazin
bölümünde, vakum sistemi yardımıyla filmin düzleştirilmesi, obtüratör açılarak pozlanması,
pozlanan filmin sarılması işlemleri sırasıyla yapılır. Hava filmleri, bindirme düzenleyicisiyle
birlikte bir hava kamerasının gövdesinin üzerindeki rulo halindeki filmin bulunduğu kasettir.

Şekil 29. Analog hava kamera sistemi
Analog hava kameralarının diğer önemli bir özelliği de hızlı ve otomatik biçimde arka
arkaya fotoğraf çekebilmesidir. Örneğin saatte 150 km hızla gidebilen bir uçakla 400 m
aralıklarla (baz uzaklığı) fotoğraf çekmek istenirse, yaklaşık her 10 sn’de bir fotoğraf çekilecek
demektir. Bu kadarlık bir süre içinde pozlanan filmin sarılması, yeni filmin tam düz hale
getirilmesi, arzu edilen bindirmeye karşılık gelecek şekilde uygun zaman aralığında ve istenen
poz süresi kadar kısa bir süre içinde objektifin açılması gerekmektedir.
Poz süresinin kısa olması gerekir. Bunu sağlamak için hava kameralarında merkezsel
obtüratörler kullanılır. Obtüratörler ile 1/100-1/3000 saniyelik poz süreleriyle fotoğraf çekmek
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mümkündür. Filmin tam düzlem durumuna getirilmesi, arkasında bulunan bir düzlem plakaya
basınçla filmin bastırılması suretiyle ya da arkasındaki havanın emilerek yine plakaya
basılmasıyla sağlanır.
Hava kameraları özel olarak dizayn edilmiş düşey pozisyonda görüntü alabilen ve
kalibrasyonu (distorsiyonlar giderilmiş) yapılmış aletlerdir. Fotogrametrik çalışmalarda
kullanılan kameralar genel olarak çerçeve ve satır tarama yapabilen kameralar olmak üzere
sınıflandırılır. Detaylı olarak ise bu kameralar;
- tek mercekli kameralar (çerçeve),
- çok mercekli kameralar (çerçeve, farklı bantta görüntü alabilirler),
- şerit kameralar (şerit boyunca sürekli görüntü alırlar ya da satır tarayıcılı kameralar),
- panoramik kameralar (şerit kamera tipinde ancak dar bir şeridi çeken kameralar)
şeklinde sınıflandırılabilirler. Tek mercekli kameralar sadece bir çerçeve görüntüyü
belirli bir alan için üreten kameralardır. Çok mercekli kameralar günümüzde çok bantta çekim
yapabilen dijital çerçeve kameralardır. Şerit ve panaromik kameralar ise hem analog (film) hem
de dijital olabilmektedir.
Kameralar uçağa bir askı düzeni ile yerleştirilir. Bu düzen uçağın titreşimlerini mümkün
olduğu kadar azaltacak biçimde kameraya iletir. Kamera ekseninin olabildiğince düşey
konumda olması da, yine bu askı düzeni ile serbest fakat yavaş salınım yaparak sağlanır.
Fotoğraf düzleminin yataylığını sağlamak için ayrıca ayak vidaları ve düzeçler bulunur. Hava
kameraları, fotoğraf boyutları ve asal uzaklığı arasındaki orana göre sınıflandırılır. Bu oran ile
yakından ilgili α ve Ω açıları kamera açıklığı olarak adlandırılır. Bu açının büyük olması
kameranın daha geniş açılı olması anlamına gelir (Şekil 30).

Şekil 30. Kamera açıklık açıları
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α açıklığı 60 derece dolayında olan kameralar, fotogrametride uzun yıllardır
kullanılmakta olan kameralar olduğu için bunlara normal açılı kameralar denir. Daha sonraları
üretilen ve açıklığı 90 derece dolayında olan kameralara da geniş açılı kameralar denir. Genel
olarak kamera türleri tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Kamera türleri ve açıklık açıları
Asal uzaklık
Fotoğraf
(kamera sabiti) c
boyutları (cm)
(mm)

Kamera
Görüş Açısı

Kamera
Türleri

610

23×23

<500

Dar açılı (DA)

305

23×23

560 -600

210

18×18

Normal Açılı
(NA)

210

23×23

700-750

Orta açılı (OA)

115

18×18

152

23×23

850-900

Geniş açılı
(GA)

80-90

23×23

1100-1300

Çok geniş açılı
(GÇA)

Şekil 31. Kamera açıklıklarına göre değişik durumlar
Kameralar çeşitli açılardan karşılaştırılabilir. Sözgelimi ekonomik açıdan
karşılaştırılırsa, şekil 31a’dan görüleceği gibi kamera açısı büyüdükçe bir fotoğrafın arazide
kapladığı alan genişlemektedir. Alanlar arasında eşitlik (19)’da verilen oran yazılabilir.
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𝐹1
𝐹2

𝑐

2

= ( 2)
𝑐1

(19)

Böylece belirli bir proje alanı daha az sayıda fotoğraf ve modelle kapatılabilecektir.
Dolayısıyla ekonomi sağlanacaktır. Geniş ve çok geniş açılı kamera ile çalışmanın ekonomi
sağlayacağını söyleyebiliriz. Diğer yandan, farklı kameralarla aynı ölçekte fotoğraf çekildiği
düşünülürse, şekil 31b’de gösterildiği gibi uçuş yükseklikleri ve asal uzaklık arasında eşitlik
20’de verilen bağıntı geçerlidir.
ℎ1
ℎ2

=

𝑐1
𝑐2

(20)

Fotoğraf ölçeğinin verilmesi durumunda özellikle çok küçük ya da çok büyük ölçekler
uçuş yükseklikleri için maksimum ve minimum sınırlar bazı kameraların kullanımına bir engel
oluşturur.
Kameraların karşılaştırılmasında diğer bir bakış açısı da baz yükseklik oranı (B/h) ya da
stereoskopik ölçmelerin doğrulu ile ilgilidir. Özellikle yükseklik doğruluğu, geniş ve çok geniş
açılı kameralarla sağlanır. Geniş ve çok geniş açılı kameralarda fotoğrafta çıkmayan ölü alanlar
fazladır. Tek tek fotoğrafların değerlendirilmesi söz konusu ise normal açılı, hatta dar açılı
kameralar tercih edilir. Bu ve benzeri nedenler ile birbirinden farklı açıklığı olan ölçü
kameraları geliştirilmiş ve uygulamalarda kullanılmaktadır.

3.1.2. Dijital Hava Kameraları
Fotogrametrinin tarihsel gelişimine paralel olarak kullanılan yöntemlerde de önemli gelişmeler
olmuştur. Günümüzde analog hava kameraları artık yerini sayısal hava kameralarına
bırakmıştır. Dijital hava kameralarının fotogrametride kullanımı, klasik fotogrametrik üretim
süreci ve bazı kavramları değiştirmiştir. Dijital kameralarla birlikte film kullanımı ve banyo
işlemleri ortadan kalkmıştır. Bununla beraber arşivleme işlemleri de ortadan kalkmıştır. Bunun
yerine ham görüntülerin bilgisayar ortamında işlenmesi ve sayısal ortamda saklanması söz
konusudur. Bu kameralar görüntü kayıt ünitesi olarak CCD (sensör) kullanırlar. Her bir CCD
dizin tarafından alınan enerji elektriksel dönüşüm sonucu gerçek görüntü halini alır. Kamera
gövdesi ve mercek sistemi analog kameralarla aynıdır. Çözünürlükleri piksel sayısı ve boyutu
ile ifade edilir. Dijital hava kameralarını farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Dijital
hava kameraları iki ana gruba ayrılabilir.
1. Dijital çerçeve hava kameralar (Frame Camera)
2. Dijital satır tarayıcı hava kameralar (Line scanner)
Şekil 32’de görülen dijital çerçeve kameralar, görüntünün format boyutuna göre üç
sınıfa ayrılabilir. Bunlar:
- Küçük formatlı çerçeve kamera
- Orta formatlı çerçeve kamera
- Büyük formatlı çerçeve kamera
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Günümüzde görüntü boyutu 25 megapiksele kadar olan kameralar küçük formatlı, 80
megapiksele kadar olan kameralar orta formatlı ve 100 megapikselin üzerindeki kameralar da
büyük formatlı kamera olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada, kamera teknolojisindeki
gelişmeler göz önünde bulundurularak zamanla görüntü boyutlarındaki sınırlar değişebilir. Bu
üç sınıfın her biri, tekli ve çoklu kameralar olmak üzere iki alt sınıfa ayrılabilir. Bu sınıfları da
elde edilen görüntülere göre monokromatik, renkli ve yapay renkli olmak üzere ayırabiliriz.
Büyük formatlı tek çerçeveli kameralar ticari olarak mevcut en büyük alan dizi
detektörleri kullanır. Bu diziler çok zor üretilmektedir ve çok pahalıdır. Çoklu kameralarda ise,
piyasada bulunan büyük formatlı sayısal çerçeve kameraların üretiminde ticari firmaların
kullandığı yaklaşımlar çok farklıdır. Çoklu kamera kullanan sistemler, tekli birleşik büyük
formatlı çerçeve görüntülerinden görüntü işleme teknikleri kullanılarak birleştirilir.

Şekil 32. Sayısal çerçeve kamera sistemi
Dijital çerçeve kameralara örnek olarak Leica-Z/I Imaging firmasına ait DMC III
(Çözünürlük: 25728×14592 piksel, piksel boyutu: 3.9 µm) kamerası, Microsoft Vexel firmasına
ait UltraCamX-Xp-D-Eagle-Prime-Mark 3 (Çözünürlük: 26460×17004 piksel, piksel boyutu:
4.0 µm ) ve yine aynı firmaya ait hem nadir hem de eğik çekim yapabilen UltraCam Osprey
Mark 3 Premium (Çözünürlük: 13470×8670 piksel, piksel boyutu: 5.2 µm ) kameraları
verilebilir. Günümüzde en ideal çerçeve kamera piksel boyutu 3.9 µm’dir.
Satır tarayıcı sistemler, bir ya da daha fazla satır dizisi tarafından arazinin taranması ile
veri toplarlar. Normalde üç satırlı kameralarda, ileri bakışlı, nadir bakışlı ve geri bakışlı arazinin
bindirmeli üç görüntüsü elde edilir (Şekil 33). Aynı ya da düşük çözünürlüklü çok bantlı
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görüntüler elde edilir. Birleşik GPS/IMU sistemi, eğim ve kamera konum bilgilerinin
belirlenmesi için gereklidir.

Şekil 33. Dijital satır tarayıcı sistem

-

Dijital kamera sistemlerinin avantaj ve dezavantajları aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.
Avantajları:
Maliyeti düşürür. Özellikle maliyette bir projede %25 civarında düşürülmektedir.
Çok bantlı veri elde etmesinden dolayı görülemeyen detaylar farklı bantlarda
görülebilir.
Görüntü kalitesinin iyi olması detayların belirlenmesini kolaylaştırır.
Banyo ve tarama işlemleri ortadan kalkmıştır.
Dezavantajları:
Veri hacmi oldukça fazladır.
Daha fazla detay belirlenmesi değerlendirme süresini artırmıştır.
Analog fotoğraflara göre arazide daha az alan kaplamasından dolayı daha fazla fotoğraf
gereklidir.

Dijital fotogrametrik uygulamaların en önemli adımlarından biri dijital görüntülerin
elde edilmesidir. Günümüz teknolojisinde genel olarak iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan
birincisi direk dijital hava kameraları ile görüntülerin elde edilmesidir. Diğeri ise, analog (film)
kameraları ile elde edilen fotoğrafların fotogrametrik optik tarayıcılarla ile dijital formata
dönüştürülmesidir.
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3.2. Dijital Görüntü ve Özellikleri
Dijital ortamda, piksellerden (en küçük resim elemanı) oluşan ve her bir piksele bir renk
tonunun atanması ile elde edilen bilgiye dijital (sayısal) görüntü adı verilir. Dijital görüntünün
kullanıldığı fotogrametri dijital fotogrametri olarak adlandırılır. Dijital görüntü elektronik
olarak farklı iki tür sensör (alıcı) tarafından üretilir. Bunlar CCD ve CMOS sensörlerdir. Analog
olarak elde edilmiş fotoğraflar da tarayıcılar yardımı ile sayısal ortama geçirilerek sayısal
fotogrametri içerisinde kullanılırlar.
Dijital bir görüntü geometrik ve radyometrik özelliklere sahiptir (Şekil 34). Geometrik
özellik piksel sayısı ve piksel büyüklüğü ile ifade edilirken, radyometrik özellik bir piksele
atana renk bilgisi olarak tarif edilir. Dijital görüntü pikselde tanımlanırken bilgisine göre renkli,
siyah beyaz ve kızıl ötesi olmak üzere sınıflandırılırlar. Siyah-beyaz resimler için pikseldeki
değer elemanları 0-255 arasındadır. 256 farklı durum için bilgi 8 bit ile gösterilir. Kayıt edilen
siyah ile beyaz arasındaki 256 gri renk tonu dijital numara (DN: Digital Number) olarak da
ifade edilir. Renkli resim için ise aynı büyüklükte R (Kırımızı), G (Yeşil) ve B (Mavi) olmak
üzere üç resim matrisi vardır (Şekil 35). Bu matrisler kırmızı, yeşil ve mazi temel renklerin
oluşturduğu ayrık görüntülerdir. Dijital kameralar söz konusu tipte görüntü üretebilirler.
Bir dijital görüntü üzerinde ana koordinat sistemi piksel koordinat sistemi olup,
görüntünün sol üst köşesini başlangıç alır ve satır sütun numaralı ile temsil edilir.

Şekil 34. Dijital görüntü geometrisi
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Şekil 35. Renkli dijital görüntü temsili
Düz çizgi, analog resimde sürekli bir çizgi, dijital resimde ise ayrık pikseller ile temsil
edilir. Eğer sayısal resimdeki piksel boyutu (örnekleme aralığı) küçültülürse çizgi daha sürekli
bir görünüm alacak, fakat daha fazla pikselle gösterilecektir. Dolayısıyla, örneklemede en
önemli faktör piksel boyutu veya örnekleme aralığıdır (Şekil 36).

Şekil 36. Örnekleme işlemi: Analog ve dijital görüntü
Teknolojik ilerlemelerle birlikte dijital resim öncelikle yakın mesafe (yersel)
fotogrametrisi uygulamalarında ve uydu fotogrametrisinde kullanılmıştır. Yersel çalışmalarda
esneklik (doğruluk aralığı), dijital resmin çözünürlüğüne bağlıdır. Dijital resmi kullanmanın
başlıca yararları;
- Optik-mekanik gereksinme olmaksızın dijital resimlerin bilgisayar ekranından
ölçülebilir ve görülebilir olması,
- Ölçme sistemlerinin kalibrasyon gerektirmeyen değişmez sistemler olması,
- Bu sistemlerde resim kalitesinin arttırılabilir olması,
- Bu sistemlerin kullanıcılara otomasyon olanağı sağlaması,
- Uygulamaların gerçek-zamanlı olarak veya çok yakın zamanda yapılabilir
olması,
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şeklinde ifade edilebilir.
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Uygulamalar
Hava kameraları hangi amaçlar için kullanılır ve bu kameralar ile üretilen görüntülerle ne
gibi sorunlara çözüm getirilir irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
Seçeceğiniz bir dijital hava kamerasının fotogrametrik açıdan özelliklerini sıralayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Genel olarak fotogrametride kullanılan hava kamera teknolojisi, bu teknolojinin ürettiği
fotoğraflardan ölçek bilgisinin temini, dijital görüntü özelliklerinin neler olduğu konuları ele
alınmış ve değerlendirmeler yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Düşey hava fotoğrafı tanımını yapınız.
2) Fotoğraf ölçeği hesaplanırken hangi parametreler kullanılır?
3) Tam düşey fotoğraf ile düşey fotoğraf arasındaki fark nedir? Açıklayınız.
4) Analog hava kameraları ile dijital kameralar arasındaki farkı belirtiniz.
5) Kamera bileşenleri nelerdir?
6) Analog kamera boyutları hakkında bilgi veriniz.
7) Dijital hava kameralarının görüntü kayıt ünitesi hakkında bilgi veriniz.
8) Piksel nedir? Açıklayınız.
9) Satır tarayıcılı kamera ile çerçeve kamera arasındaki fark nedir?
10) Dijital kameraların kullanım avantajları nelerdir?

Cevaplar
1) Düşey hava fotoğrafı belirli sınır eğiklik değeri ile havadan çekilmiş fotoğraftır.
2) Fotoğraf ölçeği hesabında değişken parametre h, sabit parametre ise c kamera
sabitidir.
3) Tam düşey fotoğraf arazi düzlemine paralel çekilen fotoğraf, düşey ise kısmen eğik
bir açıda çekilmiş fotoğraftır.
4) Bu iki kamera tipi arasındaki en önemli fark, analog kameralarda görüntü film
düzlemine düşer, dijitallerde ise görüntü elektronik olarak CCD ünitesine kaydedilir.
5) Kamera konisi, gövde, objektif, odak düzlemi, diyafram, obtürator ve filtredir.
6) Analog kamera boyutları fotogrametride standart olup, genelde 23 cm ve 18 cm değer
alırlar.
7) Bu kameraların görüntü kayıt ünitesi CCD alıcılardan oluşup, direk dijital görüntü
üretirler.
8) Piksel, dijital kameralarla üretilen görüntünün en küçük birim elemanı olup, kamera
alıcı boyutu ve özelliğine göre mikron boyutundadır.
9) Satır tarayıcılı kameralar tek tek satır taramak suretiyle belirli bir alanı resmederler.
Çerçeve kameralar ise anlık olarak aynı bölgeyi resmederler.
10) Maliyeti düşürür, çok bantlı veri elde etmesinden dolayı görülemeyen detaylar farklı
bantlarda görülebilir, görüntü kalitesinin iyi olması detayların belirlenmesini kolaylaştırır,
banyo ve tarama işlemleri ortadan kalkmıştır.
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4. FOTOGRAMETRİDE OPTİK PARALEL VE MERKEZİ İZDÜŞÜM
KAVRAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İzdüşüm kavramı tanıtılarak fotogrametride bu kavramın nasıl ve nerede kullanılacağına
ilişkin bilgiler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İzdüşüm nedir?
Fotogramteride izdüşüm ne amaçla kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İzdüşüm

İzdüşüm konusunda optik ve İzdüşüm konusunda bilgiler
matematik açıdan kavrama verilecektir.
beceri geliştirme

Fotoğrafik
İzdüşüm

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

(Merkezi) Fotoğrafın nasıl bir izdüşüm Fotogrametride
izdüşüm
tekniği konusunda bilgi tekniğinin kullanımı ile ilgili
sahibi olma.
bilgiler verilecektir.
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Anahtar Kavramlar
İzdüşüm
Paralel İzdüşüm
Merkezi İzdüşüm
Çifte Oran Özelliği
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Giriş
Bu bölümde oprik, paralel ve merkezi izdüşüm hakkında bilgiler verilecektir. Bu
izdüşüm tekniklerinin fotogrametride kullanımı ve fotoğraf ile ilişkileri detaylandırılacaktır.
İzdüşümün fotogrametrideki önemi üzerinde ayrıca durulacaktır.
İzdüşüm, bir düzlemdeki bir noktanın diğer bir düzlemdeki karşılığıyla arasındaki
matematik ve geometrik bağıntıları kuran modele izdüşüm denir. İki eşlenik ışını birleştiren
doğruya izdüşüm ışını denir. Şekil 37’de birinci düzlemdeki P noktasının ikinci düzlemdeki
karşılığı P' olsun. P ile P' noktalarını birleştiren doğru izdüşüm doğrusu ya da ışınıdır. P ile
P'’ye eşlenik nokta denir.

Şekil 37. İzdüşüm

Üç boyutlu uzaydaki noktalar iki boyutlu bir uzaya, yani bir düzleme geometrik bir
yöntemle aktarılabilir. Üç boyutlu uzaydaki noktaların bir düzleme geometrik bir yöntemle
aktarılmasında paralel, dik (ortogonal) ve merkezi (perspektif) olmak üzere üç tür izdüşüm söz
konusudur.
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4.1. Paralel İzdüşüm
Bu izdüşüm şeklinde, izdüşüm ışınları birbirine paraleldir. Genelde paralel izdüşümde
1. ve 2. düzlemler birbirine paralel alınır, o takdirde izdüşüm paralel izdüşümün özel bir hali
olan dik izdüşüme dönüşür (Şekil 38).

Şekil 38. Paralel izdüşüm

4.2. Dik (Ortogonal) İzdüşüm
Noktalardan izdüşüm düzlemine dikler inilir. Bu noktalar nesnenin izdüşüm noktasıdır
(Şekil 39). Orotgonal izdüşümde düzlemlere ilişkin noktalar bire bir eşleniktir. Harita, dik yani
ortogonal bir izdüşümdür. İzdüşüm düzlemi olarak yeryüzünün belirli bir noktasına teğet olan
bir düzlem alınır. Genellikle bu düzey deniz yüzeyine paralel bir düzlemdir ve dik izdüşüm
küçültülerek haritaya aktarılır.
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Şekil 39. Dik izdüşüm

4.3. Merkezi (Perspektif) İzdüşüm
Bu izdüşümde izdüşüm ışınları izdüşüm düzlemi dışındaki bir O noktasında kesişir. Bu
ışınların düzlemi deldiği noktalar ilgili noktaların merkezi izdüşümüdür. O noktası izdüşüm
merkezidir (Şekil 40). O izdüşüm merkezi Şekil 41’deki gösterildiği üzere, izdüşüm merkezi
düzelmler dışında veya arasında olabilmektedir. Fotoğraf merkezi bir izdüşümdür. Fotoğrafik
izdüşümde üç boyutlu bir uzay iki boyutlu bir düzleme iz düşürülmektedir. Fotogrametride
izdüşüm düzlemi fotoğraftır. İzdüşüm ışınları izdüşüm düzlemine dik veya eğik olabilirler.
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Şekil 39. Merkezsel izdüşüm
Fotoğraf üretilirken merkezsel izüşümde, O izdüşüm merkezi, kamera optik sisteminin
merkezidir. Tüm izdüşüm ışınları bu noktadan geçer. Geometrik olarak bir harita ile düşey bir
hava fotoğrafı arasında en önemli fark, farklı izdüşüm sonucu oluşmalarıdır (Şekil 40).

Şekil 40. Merkezsel izdüşüm negatif konum ve pozitif konum
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4.3.1. Merkezi İzdüşümün Özellikleri
Fotoğraf merkezi bir izdüşüm olduğuna göre, merkezi izdüşümün bütün özellikleri aynı
zamanda fotoğrafın geometrik özellikleridir. Bu özelliklerin bazılarını aşağıdaki gibi ifade
edebiliriz.
- Üç boyutlu bir uzaydaki bir P noktasına karşılık izdüşüm düzleminde tek bir P' noktası
vardır. İzdüşüm düzlemindeki bir P' noktasına OP izdüşüm ışını üzerinde, sonsuz sayıda
nokta karşılık gelir.
- Üç boyutlu uzaydaki bir d doğrusuna karşılık izdüşüm düzleminde bir tek d' doğrusu
vardır. İzdüşüm düzlemindeki bir d' doğrusuna d doğrusu ve O izdüşüm merkezinin
belirlediği düzlem üzerinde sonsuz sayıda doğru parçası karşılık gelir.
- Paralel doğrular izdüşüm düzlemine paralel iseler izdüşümleri de birbirine paraleldir.
- Uzayda birbirine paralel olan fakat izdüşüm düzlemine paralel olmayan doğruların
izdüşümleri kesişir (Şekil 41). Bu paralel doğruların izdüşüm düzlemindeki kesişme
noktasına kaçış ya da firar noktası (vanishing point) denir. Kesişen doğrular izdüşümde
de kesişir. Kesişme noktaları birbirine karşılık gelir.
- Paralel doğrular izdüşüm düzlemine dik ise, doğruların izdüşümü izdüşüm
merkezinden inilen dikle bulunan nadir/başucu (N) noktasıdır.
Merkezsel izdüşümün, özellikle paralel doğrularla ilgili kuralları, resim sanatında perspektif
kuralları olarak bilinir. Tek gözümüzde oluşan görüntü aslında merkezi izdüşümdür ve
çevremizdeki nesneleri gözlememizde her zaman perspektif kurallar geçerlidir.

Şekil 41. Merkezsi izdüşümde kaçış noktası
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- Doğrularda ve doğru demetlerinde çifte oran özelliği vardır. Bir doğru üzerinde
bulunan dört nokta için yazılacak bir çifte oran, merkezi izdüşümde değişmez kalır.
Buna çifte oran özelliği denir (Şekil 42). Merkezi izdüşümde, bu özellik yardımı ile
doğru demetleri arasında da bir ilişki kurulabilir. Bilinen üç doğrultu yardımı ile
fotoğrafta bulunan dördüncü bir doğrultunun nesne uzayındaki ya da haritadaki karşılığı
bulunabilir.
𝐴𝐶 𝐴𝐷

𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 = 𝐵𝐶 :

(21)

𝐵𝐷

Şekil 42. Çifte oran özelliği
Şekil 42 kullanılarak çifte oran özelliği yazılmak istenirse, OAC ve OBC üçgenleri kullanılarak
eşitlik (22) ve (23)’deki alan formülleri yazılabilir.
𝐴𝐶×ℎ

2
𝐵𝐶×ℎ
2

=

=

𝑂𝐴×𝑂𝐶×sin(𝑎𝑐)

2
𝑂𝐵×𝑂𝐶×sin(𝑏𝑐)

(22)

2

(23)

(22) ve (23) nolu eşitlikler düzenlenirse (24) eşitliği elde edilir.
𝐴𝐶

𝐵𝐶

𝑂𝐴×sin(𝑎𝑐)

= 𝑂𝐵×sin(𝑏𝑐)

(24)

Benzer şekilde OAD ve OBD üçgenleri kullanılmak suretiyle eşitlik (25) elde edilebilir.
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𝐴𝐷

𝐵𝐷

=

𝑂𝐴×sin(𝑎𝑑)

(25)

𝑂𝐵×sin(𝑏𝑑)

Bu eşitlikler kullanılarak I1 doğrusu üzerinde çifte oran özelliği yazılırsa;
𝐴𝐶 𝐴𝐷

:

𝐵𝐶 𝐵𝐷

sin(𝑎𝑐) sin(𝑎𝑑)

= sin(𝑏𝑐) : sin(𝑏𝑑) = 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡

(26)

eşitliği elde edilir. Aynı yoldan gidilerek I doğrusu üzerindeki noktalar içinde (27) eşitliği elde
edilir.
𝐴1 𝐶1 𝐴1 𝐷1

:

𝐵1 𝐶1 𝐵1 𝐷1

=

sin(𝑎𝑐) sin(𝑎𝑑)

:

sin(𝑏𝑐) sin(𝑏𝑑)

= 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡

(27)

(26) ve (27) eşitliklerinin sağ bölümleri birbirine eşit olduğunda sol bölümleri de dolayısıyla
eşittir. A, B, C ve D noktalarının koordinatları x1, x2, x3 ve x4 ve A1, B1, C1 ve D1 noktalarının
koordinatları da x1', x2', x3' ve x4' ile gösterilirse çifte oran özelliği aşağıdaki eşitlik (28) gibi
elde edilir.
𝑥3 −𝑥1 𝑥4 −𝑥1
:
𝑥3 −𝑥2 𝑥4 −𝑥2

=

𝑥́ 3 −𝑥́ 1 𝑥́ 4 −𝑥́ 1
:
𝑥́ 3 −𝑥́ 2 𝑥́ 4 −𝑥́ 2

(28)

Merkezi izdüşümün ilk iki özelliği, tek bir merkezi izdüşümle üç boyutlu bir uzayın noktalarının
bulunamayacağı anlamına gelir. Ancak iki boyutlu bir uzayın (bir düzlemin) merkezi izdüşümü
söz konusu ise yukarıdaki iki özelliğin tersleri de geçerlidir. Yani izdüşüm düzlemindeki bir
noktaya karşılık bir nokta, bir doğru parçasına karşılık da bir doğru parçası gelir. Bu irdelemeler
sonucu, fotogrametri için önemli olan şu sonuçlar çıkmaktadır:
- Tek bir fotoğraftan ölçme uzayındaki noktaların X,Y,Z koordinatları elde edilemez.
- Ölçme uzayındaki noktalar bir düzlemde bulunuyorsa, ölçüm için bir tek fotoğraf
yeterlidir.
- Ölçüm uzayındaki noktaların konumlarının, yani X,Y,Z koordinatlarının bulunması
için başka bir noktadan çekilmiş ikinci bir fotoğraf gereklidir. Böylece aynı noktaya ait
iki izdüşüm ışını nesne noktasında kesiştirilebilecektir.
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Uygulamalar
Fotoğrafın nasıl bir izdüşüm tekniği üretildiğini irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
Fotoğrafın kaç tip izidüşüm tekniği ile üretilebildiğini nedenleriyle anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Paralel, dik (ortogonal) ve merkezi izdüşüm tekniğinden bahsedilerek, fotogrametride bu
tekniğin nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) İzdüşüm kavramını açıklayınız.
2) İzdüşüm çeşitlerini yazınız.
3) Dik izdüşümde izdüşüm ışınları ile ilgili bilgiler veriniz.
4) Merkezi izdüşümün en önemli özelliği nedir?
5) Fotoğraf nasıl bir izdüşümdür?
6) Negatif izdüşümde izdüşüm noktası nerededir?
7) Firar kaçış noktası ne anlama gelmektedir.
8) Çifte oran özelliği nedir?
9) Çifte oran bağıntı yazılırken hangi matematik özellikler kullanılır?
10) Bir düzelmede paralel doğrular düzlemler paralel ise izdüşümleri nasıl olur?

Cevaplar
1) İzdüşüm, bir düzlemdeki bir noktanın diğer bir düzlemdeki karşılığıyla arasındaki
matematik ve geometrik bağıntıları kuran modele izdüşüm denir.
2) Paralel, dik ve merkezi izdüşüm olmak üzere üç adettir.
3) Dik izdüşümde, izdüşüm ışınları hem birbirine paraleli, hem de düzleme diktir.
4) Merkezi izdüşümde izdüşüm ışınları bir merkezde toplanır ve bu merkezden geçerek
diğer düzeleme izdüşerler.
5) Fotoğraf merkezi izdüşüm olup, pozitif veya negatif izdüşüm olarak ta adlandırılır.
6) İzdüşüm noktası düzlemlerin arasındadır.
7) Uzayda birbirine paralel olan fakat izdüşüm düzlemine paralel olmayan doğruların
izdüşümleri kesişir, bu kesişme noktasına kaçış ya da firar noktası (vanishing point) denir.
8) Bir doğru üzerinde bulunan dört nokta için yazılacak bir oran, merkezi izdüşümde
değişmez kalır. Buna çifte oran özelliği denir.
9) Çifte oran eşitliği ortaya çıkarılırken, matematikte mevcut benzerlik ölçüsünden
yararlanılır.
10) Bu durumda paralel doğrular izdüşümde de birbirine paralel olur.
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5. FOTOGRAMETRİDE KULLANILAN KOORDİNAT SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Fotogrametride kullanılan koordinat sistemleri hakkında bilgi verilecektir. Resim ve arazi
uzayında hangi koordinat sistemlerinin kullanılır sorusu cevaplanıp, ili boyutlu koordinat
dönüşümleri anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Koordinat sistemi nedir?
Resim uzayında kullanılan koordinat sistemleri nelerdir?
Obje uzayında kullanılan sistemler hangileridir?
İki boyutlu koodinat dönüşümleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Temel Kavramlar

Koordinat
sistemleri Koordinat
hakkında genel bilgi sahibi hakkında
olma kabiliyeti.
verilecektir.

Koordinat Dönüşümleri

Fotogrametride
kullanılan Koordinat
dönüşüm
sistemler arası dönüşüm yöntemleri anlatılacaktır.
bilgisi edinimi.

sistemleri
bilgiler
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Anahtar Kavramlar
Koordinat Sistemleri
Resim ve Obje Uzayı Koordinat Sistemi
İki Boyutlu Koordinat Dönüşümleri
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Giriş
Bu bölümde fotogrametride kullanılan koordinat sitemleri tanıtılacak ve iki boyutlu
koordinat sistemleri arasındaki dönüşüm bağıntıları verilerek örnek uygulamalarla teorik
bilgiler desteklenecektir.
Öğrenciler bu bilgiler ışığında fotoğraf üzerinde tanımlı bir koordinat sistemi ile elde
edecekleri konum bilgilerini ihtiyaç oluna diğer sistemlere dönüştürebilme kabiliyetine sahip
olacaklardır.
Fotogrametri, resim uzayı ile obje uzayı arasında transformasyon/dönüşüm olarak
tanımlanır. Uzaysal arasında dönüşüm işleminin yapılabilmesi için ilgili uzaylarda tanımlı
koordinat sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda fotogrametride resimden obje
uzayına geçişe kadar yersel ve hava fotogrametrisi için dört farklı koordinat sistemi
kullanılmaktadır. Bu koordinat sistemlerini aşağıdaki biçimde sıralamak mümkündür.
- Komparator koordinat sistemi,
- Resim (Fotoğraf) ve Piksel koordinat sistemi,
- Model veya çekim koordinat sistemi,
- Jeodezik (arazi, uzay) koordinat sistemi.
Bu koordinat sistemlerinden en yaygın biçimde kullanılanları fotoğraf/piksel ve arazi
koordinat sistemleridir. Fotogrametride resim ile arazi arasında ilişki kurulurken, öncelikle iç
yöneltme işlemi ile resim koordinat sisteminden kamera koordinat sistemine ardından kamera
koordinat sisteminden dış yöneltme işlemi ile arazi koordinat sistemine transformasyon işlemi
gerçekleştirilir. Koordinat sistemleri yukarıda belirtilen sıraya göre aşağıdaki bölümlerde
açıklanacaktır.
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5.1. Komparator Koordinat Sistemi
Analog resimlerde, nokta konumları resim koordinat sisteminde belirlenir. Ancak resim
koordinatları direkt olarak resim üzerinde ve resim koordinat sisteminde ölçülemezler. Nokta
koordinatları, “komparator” denen aletle, bu alet üzerinde tanımlı koordinat sisteminde ölçülüp
resim koordinat sistemine transfer edilirler. Bu işleme analog resimlerin iç yöneltmesi adı
verilir. Komparatorlar hassas düzeyde resim koordinatı ölçen aletlerdir. Mono ve stereo olmak
üzere iki sınıfa ayrılırlar. Mono komparatorlarda tek resim üzerinde ölçü yapılırken stereo
komparatorlarda aynı detaya ilişkin koordinatlar resim çifti üzerinde aynı anda ölçülür.
Komparator’un ölçü hassasiyeti 1-2 μm düzeyindedir.
Şekil 43’de komparator üzerinde resim koordinatlarının ölçümü gösterilmektedir.
Burada x' ve y' ölçülen komparator koordinatlarını, x ve y ise resim koordinatlarını
göstermektedir.

Şekil 43. Komparator koordinat sistemi

5.2.

Resim Koordinat Sistemi

Resim koordinat sistemi eksenleri cisim koordinat sistemiyle aynı yönde olan ve sağ el
koordinat sistemine uyan iki boyutlu bir koordinat sistemidir. Başlangıç noktası H' asal
noktanın konumudur. xy düzlemi fotoğraf düzlemi üzerindedir. x ekseni komşu fotoğrafın
izdüşüm merkezi doğrultusundadır. Bu yön hava fotogrametrisinde, yaklaşık olarak uçuş çizgisi
doğrultusudur.
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Şekil 44. Resim koordinat sistemi
O izdüşüm merkezini başlangıç alan 3 boyutlu koordinat sistemi kamera koordinata
sistemidir. Bu sistemin resim düzleminde ve iki boyutlu karşılığı, başlangıç noktası asal nokta
olan resim koordinat sistemidir. Üçüncü koordinat Şekil 44’de gösterildiği gibi pozitif konumlu
fotoğraf için -c, negatif konumlu fotoğraf için de +c’dir. Şekil 44’deki P noktasının resim
koordinatları (x, y), kamera koordinat sistemine göre koordinatları (x, y ve -c)’dir.

5.3. Piksel Koordinat Sistemi
Piksel koordinat sistemi dijital görüntüler üzerinde tanımlı bir koordinat sistemi olup
metrik bir sistem değildir. Bu koordinat sisteminin başlangıcı dijital görüntünün sol üst
köşesidir (O noktası). Bu sistemde koordinat ölçme işlemi nokta konumlarının satır ve
sütunlarının tespit edilmesiyle gerçekleşir. Bir dijital kamera CCD veya CMOS
sensörlerini/alıcılarını kullanarak görüntüleri kaydeder. Kaydedilen görüntü üzerinde en küçük
resim ya da görüntü elemanı piksel olarak isimlendirilir. Piksel elamanı piksel koordinat
sisteminin temel değişkeni olup, resim koordinat sistemine geçişte kullanılır. Bunun yanı sıra
görüntünün çözünürlüğü yani satır ve sütundaki piksel sayısı da bu geçişte dikkate alınması
gereken parametrelerdir. Bir dijital kamera ne kadar çok piksele sahipse o kadar geniş görüntü
alanını anlık olarak kaplayabilmektedir. Kamera çözünürlüğü alıcı yüzeyindeki toplam piksel
sayısı ile ilişkilidir. Kameranın dolayısıyla ürettiği görüntünün geometrik çözünürlüğü ise
piksel büyüklüğüne bağlıdır (Şekil 45).
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Şekil 45. Piksel koordinat sistemi

5.4. Model veya Çekim Koordinat Sistemi
Model koordinat sistemi analog ve dijital fotogrametride havadan çekilen görüntüler
üzerinde karşılıklı yöneltme sonrası model üzerinde oluşturulan lokal bir koordinat sistemidir.
Daha çok analog veya film tabanlı görüntülerin değerlendirilmesi aşamasında kullanılan bu
koordinat sistemi, günümüzde hesaplama araçları ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler
sebebiyle artık kullanılmamaktadır. Çekim koordinat sistemi ise yersel fotogrametrik
çalışmalarda kamera kurulum noktasını başlangıç alan bir koordinat sistemidir. Yer
fotogrametrisi çalışmalarında kullanılan bir koordinat sistemidir.

5.5. Arazi/Uzay Koordinat Sistemi
Fotogrametride obje uzayındaki noktalar arazi koordinatları ile tanımlanır. Arazi
koordinat sistemi, X ekseni pozitif yönü uçuş yönü doğrultusunda (hava fotogrametrisi için), Z
ekseni XY düzlemine dik ve sağ el koordinat sistemine uyan dik bir XYZ koordinat sistemidir.
Başlangıç noktasının seçimi serbesttir. Ancak Z (H) ekseni her durumda düşey doğrultuda, XY
düzlemi de her zaman yatay bir düzlemdir (Şekil 46).
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Şekil 46. Arazi/Uzay Koordinat Sistemi
Arazi koordinat sistemi ile resim koordinat sistemi arasındaki ilişki şekil 47’de
gösterilmektedir. Şekil 47 incelendiğinde normal alım durumu için x ve y eksenlerinin hem
resim hem de arazi koordinat sisteminde paraleldir.

Şekil 46. Arazi ve Resim Koordinat Sistemi

5.6. Koordinat Dönüşümü
İki farklı koordinat sistemindeki noktaların, bir sistemdeki koordinatlarının diğer
sisteme dönüştürülmesi işlemi “Koordinat Dönüşümü (Transformasyon)” olarak adlandırılır.
Bu işlemi gerçekleştiren bağıntılara da dönüşüm/transformasyon bağıntıları denir. Dönüşüm
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bağıntılarında geçen parametreler biliniyorsa, bir sistemde koordinatları verilen bir noktanın
diğer bir sistemdeki karşılığı kolayca bulunur. Genellikle dönüşüm parametreleri
bilinmediğinden, her iki sistemde de koordinatları bilinen ortak/kontrol noktalar yardımıyla
parametreler hesaplanır.
Başlangıçları aynı, aralarında 𝛼 kadar dönüklük bulunan iki kartezyen koordinat sistemi
arasında dönüşüm ilişkisi aşağıdaki gibi yazılabilir (Şekil 47).
𝑋 = x. cos 𝛼 − 𝑦 . sin 𝛼
(29)

𝑌 = 𝑥. sin 𝛼 +y. cos 𝛼

Şekil 47. İki boyutlu koordinat dönüşümü
Yukarıda liste biçiminde gösterilen koordinat dönüşümleri matris gösterimi ile de
yazılabilir.
𝑥
−sin 𝛼 𝑥
] [𝑦] = 𝑨 [𝑦]
cos 𝛼

cos 𝛼
𝑋
[ ]=[
𝑌
sin 𝛼
(30)
𝑥
cos 𝛼
[𝑦 ] = [
−sin 𝛼
(31)
cos 𝛼
𝑨=[
sin 𝛼

𝑥
sin 𝛼 𝑋
] [ ] = 𝑨−𝟏 [𝑦]
cos 𝛼 𝑌

− sin 𝛼
] şeklinde tanımlanan 𝐴 matrisi dönüşüm matrisidir.
cos 𝛼
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5.6.1. İki Boyutlu Benzerlik Dönüşümü
Benzerlik dönüşümünde geometrik şekillerin benzerliği korunur yani açı koruyan ya da
konform bir dönüşümdür. Düzgün geometrik şekillerin kenarları aynı oranda küçülür ya da
büyür. Açıların mutlak değerleri değişmez kalır. Şekiller dönüşümden sonra esas şekle
benzerler. İki koordinat sistemi arasında bir λ ölçek katsayısı söz konusu ise ve başlangıçları da
farklı ise aşağıdaki gibi genel bir dönüşüm formülü yazılabilir.
𝑥
𝑋
𝑋
[ ] = λ𝑨 [𝑦] + [ 0 ]
𝑌0
𝑌
(32)

Şekil 48. Ötelemeli dönüşüm
Şekil 48’de;
x, y: 1. sistemin koordinatlarını,
X, Y: 2. sistemin koordinatlarını,
𝛼: iki koordinat sistemi arasındaki dönüklük açısını,
λ: ölçek faktörünü,
𝑋0 , 𝑌0: öteleme elamanları ya da sistem orijinleri arasındaki uzaklığını

temsil etmektedir. Bu dönüşüm formüllerine iki boyutlu benzerlik dönüşümü formülleri
denir.
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𝑋 = λ (x cos 𝛼 − 𝑦 sin 𝛼) + 𝑋0
(33)

𝑌 = λ (𝑥 sin 𝛼 +y cos 𝛼) + 𝑌0

(33) eşitliği düzenlenerek dört parametreli benzerlik dönüşümü formülleri aşağıdaki
biçimde yazılabilir (34).
λ cos 𝛼 = 𝑎, λ sin 𝛼 = 𝑏, 𝑋0 = 𝑐, 𝛾𝑌0 = 𝑑
𝑋 = 𝑎𝑥 − 𝑏𝑦 + 𝑐,
Y= 𝑏 + 𝑎𝑦 + 𝑑
(34)
Buna göre benzerlik dönüşümü 1 ölçek, 1 dönüklük ve 2 öteleme olmak üzere toplam 4
parametre içerir. İkiden fazla ortak nokta olması durumunda dönüşüm parametreleri en küçük
kareler yöntemine göre dengelemeli olarak hesaplanır. İki koordinat sistemi arasındaki
dönüşüm parametrelerinin bulunması için, her iki sistemde de koordinatları bilinen, ortak
noktaya ihtiyaç duyulur. P1 ve P2 noktalarının 1. sistemdeki koordinatları sırasıyla (x1, y1) ve
(x2, y2), 2. sistemdeki koordinatları (X1, Y1) ve (X2, Y2) olsun. P1 ve P2 noktaları için dönüşüm
denklemleri aşağıdaki gibi yazılır.
𝑋1 = 𝑎𝑥1 − 𝑏𝑦1 + 𝑐
𝑌1 = 𝑏𝑥1 + 𝑎𝑦1 + 𝑑
𝑋2 = 𝑎𝑥2 − 𝑏𝑦2 + 𝑐
𝑌2 = 𝑏𝑥1 + 𝑎𝑦1 + 𝑑

(1)
(2)
(3)
(4)

(35)

4 bilinmeyenli 4 denklemin çözümü ile dönüşüm parametreleri hesaplanır. Bunun için;
1. ve 3. denklemler ve 2. ve 4. denklemler birbirinden çıkarılırsa aşağıdaki eşitlikler elde edilir.
𝑋1 − 𝑋2 = 𝑎(𝑥1 − 𝑥2 ) − 𝑏(𝑦1 − 𝑦2 )
𝑌1 − 𝑌2 = 𝑏(𝑥1 − 𝑥2 ) + 𝑎(𝑦1 − 𝑦2 )

(36)

(36) eşitlikleri matris gösterimi ile aşağıdaki gibi yazılabilir.
(𝑥1 − 𝑥2 ) −(𝑦1 − 𝑦2 ) 𝑎
(𝑋 − 𝑋2 )
][ ] = [ 1
]
(𝑦1 − 𝑦2 ) (𝑥1 − 𝑥2 ) 𝑏
(𝑌1 − 𝑌2 )
(𝑥1 − 𝑥2 ) −(𝑦1 − 𝑦2 ) −1 (𝑋1 − 𝑋2 )
𝑎
[ ]=[
] [
]
𝑏
(𝑦1 − 𝑦2 ) (𝑥1 − 𝑥2 )
(𝑌1 − 𝑌2 )
(37)
[

(𝑥 − 𝑥2 ) −(𝑦1 − 𝑦2 ) (𝑋1 − 𝑋2 )
𝑎
1
[ ] = (𝑥 −𝑥 )𝟐 +(𝑦 −𝑦 )𝟐 [ 1
]
][
𝑏
(𝑦1 − 𝑦2 ) (𝑥1 − 𝑥2 ) (𝑌1 − 𝑌2 )
1
2
1
2

(38)

a ve b parametreleri (39) nolu eşitlilerden elde edilir.
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𝑎=
(39)
𝑏=

(𝑥1 − 𝑥2 )(𝑋1 − 𝑋2 ) + (𝑦1 − 𝑦2 )(𝑌1 − 𝑌2 ) ∆𝑥. ∆𝑋 + ∆𝑦. ∆𝑌
=
(𝑥1 − 𝑥2 )𝟐 + (𝑦1 − 𝑦2 )𝟐
∆𝑥 2 + ∆𝑦 2
−(𝑦1 − 𝑦2 )(𝑋1 − 𝑋2 ) + (𝑥1 − 𝑥2 )(𝑌1 − 𝑌2 ) ∆𝑥. ∆𝑌 − ∆𝑦. ∆𝑋
=
(𝑥1 − 𝑥2 )𝟐 + (𝑦1 − 𝑦2 )𝟐
∆𝑥 2 + ∆𝑦 2

c, d parametreleri ise dönüşüm formüllerinden (40) eşitliğinde gösterildiği şekliyle elde

edilir.
𝑐 = 𝑋1 − 𝑎𝑥1 + 𝑏𝑦1 = 𝑋2 − 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑦2

(40)

𝑑 = 𝑌1 − 𝑏𝑥1 − 𝑎𝑦1 = 𝑌2 − 𝑏𝑥2 − 𝑎𝑦2

Uygulama: İki sistem arasındaki bir dönüşüm işleminde benzerlik dönüşümünün
parametreleri 𝑎=2.0, 𝑏=1.0, 𝑐=3.0, 𝑑=4.0 olduğuna göre, 𝑥𝐴 =1.1, 𝑦𝐴 =1.2, 𝑥𝐵 =2.5, 𝑦𝐵 =2.2 olan
A ve B noktasının (𝑋𝐴 , 𝑌𝐴 ve 𝑋𝐵 , 𝑌𝐵 ) koordinatlarını hesaplayınız.
Benzerlik dönüşümü formülleri;
𝑐
𝑋
a −𝑏 𝑥
[ ]=[
] [𝑦 ] + [ ]
𝑑
𝑌
b 𝑎

A noktasının koordinat dönüşümü sonucu koordinatları:
[

𝑋𝐴
4
3
2 −1 1.1
]=[
][ ] + [ ] = [ ]
𝑌𝐴
7.5
4
1 2 1.2

B noktasının koordinat dönüşümü sonucu koordinatları:
[
Uygulama:
Nokta No

𝑋𝐵
5.8
3
2 −1 2.5
]
]=[
][ ] + [ ] = [
𝑌𝐵
4
1 2 2.2
10.9
x

y

X

Y

P1

1.1

1.2

4.0

7.5

P2

2.5

2.2

5.8

10.9

P1 ve P2 noktalarının her iki sistemdeki koordinatları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 benzerlik dönüşüm parametrelerini hesaplayınız.
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Nokta No

x

y

X

Y

P1

1.1

1.2

4.0

7.5

P2

2.5

2.2

5.8

10.9

-1.4

-1

-1.8

-3.4

∆

(−1.4)(−1.8) + (−1.0)(−3.4)
= 2.0
(−1.4)2 + (−1.0)2
(−1.4)(−3.4) + (−1.0)(−1.8)
𝑎=
= 1.0
(−1.4)2 + (−1.0)2
𝑎=

𝑐 = 4.0 − 2 × 1.1 + 1 × 1.2 = 3.0

𝑑 = 7.5 − 1 × 1.11 − 2 × 1.2 = 4.0

5.6.1. İki Boyutlu Afin Dönüşümü
Harita mühendisliği disiplininde genellikle benzerlik dönüşümü kullanılmasına rağmen
fotogrametride durum farklıdır. Film, kâğıt vb. maddeler deformasyona uğradıkları zaman her
iki eksen boyunca bozulmaları farklıdır. Bu durumda dönüşüm metodu olarak Afin dönüşümü
kullanılır. Bu dönüşümde x ve y koordinat eksenleri boyunca ölçekler aynı değildir. Uzunluklar
yöne bağlı olarak değişir. Belirli bir yönde ölçek değişmez kalır. Açılar dönüşümden sonra
değişir. Dolayısıyla bu dönüşüm açı koruyan bir dönüşüm değildir. Bu dönüşümde herhangi bir
doğru dönüşümden sonra yine bir doğrudur. Paralel doğrular dönüşümden sonra da paraleldir.
Alanlar dönüşümden sonra bir miktar kadar değişebilir. Bir kare, Afin dönüşümü sonucu paralel
kenara dönüşmektedir. Fotogrametride bazı problemlerin çözümünde dört parametreli
benzerlik dönüşümü yerine altı parametreli Afin dönüşümü kullanılır. Afin dönüşümü adı
verilen bu dönüşümde x ve y eksenleri yönünde 2 ölçek faktörü, 2 öteleme ve 2 ölçek faktörü
olmak üzere altı parametre mevcuttur (Şekil 49). Bu altı parametrenin çözümü için her iki
sistemde koordinatları bilinen en az üç ortak noktaya ihtiyaç vardır. Ortak nokta sayısının üçten
fazla olması durumunda dönüşüm parametreleri en küçük kareler yöntemine göre dengeleme
ile hesaplanır. Afin dönüşümünün benzerlik dönüşümünden temel farkı her iki eksen yönündeki
ölçek faktörünün varlığıdır. Afin dönüşümünde iki koordinat sistemi arasındaki ilişki (41)
eşitliği ile ifade edilir.

(41)

λ𝑥 cos 𝛼
𝑥
[𝑦 ] = [
λ𝑥 sin 𝛼

λ𝑦 sin 𝛽 𝑥
𝑋
] [𝑦] + [ 0 ]
𝑌0
λ𝑦 cos 𝛽
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Şekil 49. İki boyutlu Afin dönüşümü
Şekil 49’da;
x, y: 1. sistemin koordinatlarını,
X, Y: 2. sistemin koordinatlarını,
λ𝑥 , λ𝑦 : x ve y yönündeki ölçek faktörünü,
𝛼, 𝛽: x ve y eksenleri etrafındaki dönüklüğü,
𝑋0 , 𝑌0: öteleme elemanlarını

ifade etmektedir. Burada iki farklı dönüklük olmasının sebebi, koordinat sistemlerinde
bir tanesinde koordinat eksenlerinin bir birine dik olmamasını göstermektedir. Bu α ile β
arasındaki farktır.
(41) eşitliği düzenlenerek Afin dönüşümü formülleri düzenlenerek eşitlik (42)’de
görüldüğü gibi matris formunda yazılabilir.
λ𝑥 cos 𝛼 = 𝑎, λ𝑥 sin 𝛼 = 𝑑, −λ𝑦 sin 𝛽 = 𝑏, −λ𝑦 cos 𝛽 = 𝑒, 𝑋0 = 𝑐, 𝑌0 = 𝑓
𝑋 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐
𝑌 = 𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 + 𝑓

𝑐
𝑋
a 𝑏 𝑥
] [𝑦] + [𝑓]
[ ]=[
𝑌
d 𝑒

(42)
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Uygulamalar
Bölümde anlatılan koordinat sistemlerinden hangileri CBS analiz ve çalışmalarında
kullanılır, araştırınız.
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Uygulama Soruları
Afin dönüşümünün parametreleri a=0.29, b=-0.95, c=35587.39, d = 0.96, e=0.29, f=313.20
olarak bilindiğine göre 𝑥𝐴 =18080.66, 𝑦𝐴 =20764.98, 𝑥𝐵 =19138.13, 𝑦𝐵 =22007.61 olan A ve
B noktalarının (𝑋𝐴 , 𝑌𝐴 ) ve (𝑋𝐵 , 𝑌𝐵 ) koordinatlarını hesaplayınız.
İki boyutlu benzerlik dönüşümü ile iki boyutlu Afin dönüşümünü karşılaştırıp, temel
farklarını belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fotogrametride kullanılan koodinat sistemeleri ve bu sistemlerin iki boyutluları arasında
dönüşüm işleminin nasıl gerçekleştirildiği geçişler anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Fotogrametride kullanılan koordinat sistemleri nelerdir.
2) Fotogrametride resim uzayında hangi koordinat sistemleri kullanılır?
3) Komparator cihazı ne amaçla kullanılır?
4) Komparator ile resim koordinat sistemi arasında dönüşüm için hangi yöntemler
kullanılır?
5) Resim koordinat sistemi kaç boyutlu bir sistemdir? Koordinat başlangıcı neresidir?
6) İzdüşüm merkezini başlangıç alan sistem hangisidir? Ne amaçla kullanılır?
7) Piksel koordinat sistemi nerede tanımlanır ve birimi nedir?
8) Arazi koordinat sistemi nerede tanımlanır?
9) Benzerlik ve afin dönüşümleri ne amaçla kullanılır?
10) Resim üzerinde tanımlı koordinat sistemleri ile arazi koordinat sistemi arasındaki
fark nedir?

Cevaplar
1) Komparator, resim/piksel, model/çekim ve arazi koordinat sistemi fotogramteride
kullanılan koordinat sistemleridir.
2) Resim uzayın komparator, resim ve piksel koordinatları kullanılır.
3) Komparator, analog resimler üzerinde resim koordinat sisteminde ölçü
yapılamadığından, bu amaçla ölçü yapmak üzere kullanılan bir cihazdır.
4) Bu dönüşüm işlemi 2 boyutlu olup, bu boyutlu dönüşümlerden benzerlik ve afin
dönüşümü kullanılır.
5) Bu sistem 2 boyutlu olup resim üzerinde tanımlanır ve koordinat başlangıcı H asal
noktasıdır.
6) İzdüşüm merkezini başlangıç alan sistem somut bir sistem olmayan kamera koordinat
sistemidir. Bu sistem resim koordinatları ile arazi koordinatları arasında ilişki kurmak suretiyle
geçiş sağlar.
7) Bu sistem dijital görüntü üzerinde tanımlanır. Piksel boyu ve sayısı dikkate alınır.
Piksel koordinat sisteminin birimi adettir.
8) Bu koordinat sistemi projesi ya da haritası yapılacak alanda herhangi bir 3 boyutlu
sistem ile tanımlanır.
9) Bu dönüşümler resim uzayında koordinat transformasyonu yapmak üzere kullanılır.
Farklı sayıda parametre ve kontrol noktası gerektirirler.
10) Resim üzerinde tanımlı sistemler 2 boyutlu olup küçük büyüklüklerle yani mm ya
da cm ile temsil edilirken, arazi koordinat sistemi 3 boyutludur ve m biriminde boyutlara
sahiptir.
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6. RESİM, PİKSEL, KOMPARATOR KOORDİNAT SİSTEMLERİ
ARASINDAKİ GEÇİŞLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, önceki bölümde genel tanıtımı yapılan koordinat sistemlerinden edinilen
bilgiler ışığında resim uzayında tanımlı iki boyutlu koordinat sistemleri ile bu sistemler
arasındaki geçişler anlatılacaktır. Sistemler arası geçişlerde kullanılan yöntemler üzerinde
durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Resim uzayında hangi koordinat sistemleri kullanılır?
Dönüşüm için kullanılan koordinat dönüşüm yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Resim Uzayı Koordinatları

Resim üzerinde koordinat Resim uzayında koordinat
belirleme ve koordinatlar dönüşüm
işlemleri
arası dönüşüm yapabilme anlatılacak.
becerisi

İki
boyutlu
metotları

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

dönüşüm Fotogrametride
hangi İki boyutlu
dönüşüm
metodunu tanıtılacaktır.
kullanma bilgisi edinme.

dönüşümler
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Anahtar Kavramlar
Resim Koordinat Sistemi
Piksel Koordinat Sistemi
Komparator Koordinat Sistemi
İki Boyutlu Dönüşümler
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Giriş
Bu bölümde önceki bölümde anlatılan koordinat sistemlerinin fotogrametrideki özel
kullanımı hakkında bilgiler verilerek, özel dönüşüm yöntemlerine ilişkin matematik modeller
anlatılacaktır.
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6.1. Komparator-Resim Koordinat Dönüşümü
Fotogrametri, resim uzayı ile obje uzayı arasında transformasyon/dönüşüm olarak
tanımlanır. Bu uzaylarda dönüşüm işlemi yapılması aslında o uzaylarda tanımlı koordinat
sistemleri arasında dönüşüm demektir. Analog ya da film üzerinde tanımlı bir koordinat sistemi
olan resim koordinat sisteminde hiçbir zaman ölçü yapılamaz. Ancak bu sistemde noktaların
konum bilgisine mutlak ihtiyaç duyulur. Çünkü resim koordinat sisteminde arazi koordinat
istemine geçiş yapılmadan fotogrametrik süreç tamamlanamaz. Bu nedenle film ya da analog
görüntü üzerinde öncelikle komparator ile ölçü yapılarak nokta konumları belirlenir ve bu iki
sistem arasında geçiş sağlanır. Her iki sistemde metrik sistemlerdir. Komparator koordinat
sistemi ile resim koordinat sistemi arasındaki geçiş şematik olarak şekil 50’de gösterilmiştir.

Şekil 50. Komparator-Resim koordinat geçişi
Şekil 50’de komparator koordinat sistemi ile resim koordinat sistemi bir P noktası için
birlikte gösterilmiş ve iki sistem arasındaki dönüşüm bağıntısı aşağıdaki eşitlikte (43)
yazılmıştır.
[

𝑋𝑟
𝐷ö𝑛ü𝑘𝑙ü𝑘 𝑋𝑘
]=[
][ ]
𝑌𝑟
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠𝑖 𝑌𝑘

(43)

(43) eşitliği sadece iki sistem arsındaki dönüklük parametresinin varlığını
göstermektedir. Şekil 50’de O noktası resim çerçeve işaretlerinin birleştirilmesi sonucu elde
edilen resmin orta noktasıdır. (43) eşitliğine şekil 51’de gösterilen öteleme parametreleri
eklenirse eşitlik aşağıdaki gibi olur (44). Dönüklük matrisi içinde sin değerlerinden biri negatif
olup, eksenin dönme durumunda göre hangisinin negatif olacağı tespit edilir.
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[

𝑋𝑟
𝑐𝑜𝑠𝜀
]=[
𝑌𝑟
𝑠𝑖𝑛𝜀

𝑠𝑖𝑛𝜀 𝑋𝑘 − 𝑋0
][
]
𝑐𝑜𝑠𝜀 𝑌𝑘 − 𝑌0

(44)

Şekil 51. Dönüklük ve öteleme
Dönüklük matrisi içerisindeki sin değerlerinden bir tanesi negatif olacaktır. Bu durumu
ispat edebilmek için şekil 52’de gösterilen koordinat sistemleri α kadar döndürülmüş ve y
eksenindeki sin değerinin negatif olduğu (45) eşitliği ile gösterilmiştir.
𝒙 = 𝑥 ′ 𝑐𝑜𝑠𝑦 ′ − 𝑠𝑖𝑛𝛼; 𝒚 = 𝑥 ′ 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑦′𝑐𝑜𝑠𝛼

(45)
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Şekil 52. sin değerinin negatif/pozitif olma durumu

Komparator ve resim koordinat sistemi arasında genel olarak dört farklı polinom tabanlı
dönüşüm metodu kullanılmaktadır. Bu dönüşüm metotları aşağıda kısaca açıklanmıştır.
- 2B Benzerlik Dönüşümü: Bu dönüşüm Helmert ve Konfrom dönüşüm olarak da
isimlendirilmekte olup çözümü için gerekli parametre sayısı dörttür.
- Affin Dönüşümü: Bir önceki bölümde de kısaca anlatıldığı üzere bu dönüşüm altı
parametreli bir dönüşüm olup çözüm için dönüşüm yapılan sistemlerde en az 3 adet ortak
noktaya ihtiyaç vardır.
- Bilineer Dönüşüm: Bu dönüşüm metodu polinom tabanlı olup affin dönüşümün bir terim
fazla terimi olan dönüşümdür. Çözüm için sekiz parametrenin hesaplanması gerekir.
- Projektif Dönüşüm: Bu dönüşümde çözüm için sekiz parametre mutlaka hesaplanmalıdır.
Tüm bu dönüş metotları ile ilgili matematik model genel hatlarıyla bu bölümde
anlatılamaya çalışılacaktır. Herhangi iki koordinat sistemi arasında dönüşüm işleminde dikkate
alınması gereken ya da parametre olarak hesaba katılması gereken dört farklı durum söz
konusudur (Şekil 53). Bunlar ölçek faktörü, eksenlerin dik olmaması, dönüklük ve öteleme
faktörleridir. Seçilen dönüşüm metoduna ve boyuta göre bu parametre sayıları değişkenlik arz
etmektedir. Bu parametrelerin hesaplanabilmesi için sistemlerde tanımlı ortak nokta
koordinatlarına ihtiyaç vardır. Ortak nokta sayısı dönüşüm için hesaplanacak parametre
sayısına bağlıdır. Örneğin benzerlik dönüşümü için parametre sayısı 4 olup, bu parametrelerin
hesabı için en az 2 adet ortak nokta gerekir.
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Şekil 53. Dönüşüm için olası durumlar (parametreler)
Benzerlik dönüşümü genel bağıntısı eşitlik (46)’da verilmiştir.
𝑥𝑇
𝑥
𝑐𝑜𝑠𝛼 −𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑥 ′
][ ];
[𝑦] = [𝑦 ] + 𝑆 [
𝑇
𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑦 ′
𝑥𝑇
𝑥
𝑎 −𝑏 𝑥′
][ ]
[𝑦] = [𝑦 ] + [
𝑇
𝑏 𝑎 𝑦′

(46)

Eşitlik (46)’da dönüşüm formülü açık ve parametrik biçimde gösterilmiştir. Burada, S
ölçek faktörü, xT ve yT öteleme, alfa dönüklük açısı, x ve y resim koordinatları, x' ve y' ise
komparator koordinatlarını göstermektedir. a (a=S cosα) ve b (b=S sinα)parametreleri
dönüklük matrisi içinde gösterilmiştir. Fotogrametride iç yöneltme parametrelerinin hesabında
kullanılan bu dönüşüm metodunda çözüm için 2 adet ortak nokta gerekir.
Benzerlik dönüşümü bağıntılarına x ve y yönündeki ölçek parametreleri ve koordinat
eksenlerinin dik olmama durumu da eklenirse yeni dönüşüm metodu affin dönüşümü ismini
alır. Bu durumda (46) eşitliği;
𝑆𝑥 cos(𝛼 + 𝛿𝛼) −𝑆𝑦 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑥 ′
𝑥
𝑥𝑇
[𝑦] = [𝑦 ] + [
][ ]
𝑆𝑥 sin(𝛼 + 𝛿𝛼) 𝑆𝑦 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑦 ′
𝑇

(47)

Eşitlikte, Sx ve Sy; x ve y yönündeki ölçek faktörünü, δα ise eksenler arsında dik olmama
durumunu ifade etmektedir. (47) eşitliği parametrik olarak yazılırsa (48) eşitliği elde edilir.
𝑎0
𝑎1
𝑥
[𝑦 ] = [ 𝑏 ] + [ 𝑏
0

1

𝑎2 𝑥 ′
𝑏2 ] [𝑦 ′ ]

(48)
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Eşitlikte; 𝑎0 = 𝑥𝑇 ; 𝑎1 = 𝑆𝑥 cos(𝛼 + 𝛿𝛼) ; 𝑎2 = −𝑆𝑦 sinα; 𝑏0 = 𝑦𝑇 ; 𝑏1 = 𝑆𝑥 sin(𝛼 +
𝛿𝛼) ; 𝑏2 = 𝑆𝑦 cosα olarak ifade edilir. Afin dönümde çözülmesi gereken parametre sayısı 6
olup, bunun için en az üç ortak noktaya ihtiyaç vardır.
Afin dönüşüm metodu eşitliği bir terim daha genişletildiğinde dönüşüm
metodunun ismi Bilineer dönüşüm olur. Sekiz parametreli olan bu dönüşüm metodu için genel
matematik model eşitlik (49)’da verilmiştir. Bu dönüşüm metodu için her iki sistemde en az
dört ortak ya da kontrol noktasına gereksinim vardır.
𝑥 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥 ′ + 𝑎2 𝑦 ′ + 𝑎3 𝑥 ′ 𝑦′
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥 ′ + 𝑏2 𝑦 ′ + 𝑏3 𝑥 ′ 𝑦′

(49)

Resim komparator koordinat dönüşümü işleminde düzlemden düzleme transformasyona
yapılacak ise kullanılması gereken dönüşüm metodu Projektif transformasyondur. Bu dönüşüm
metodunda da bilineerde olduğu gibi sekiz parametre çözümü için en az dört ortak nokta
gerekir. Projektif dönüşüm metodu bağıntısı eşitlik (50)’de verilmiştir.
𝑥=

𝑦=

(𝑎0 +𝑎1 𝑥 ′ +𝑎2 𝑦 ′ )

(50)

(1+𝑐1 𝑥 ′ +𝑐2 𝑦′ )

(𝑏0 +𝑏1 𝑥 ′ +𝑏2 𝑦′ )
(1+𝑐1 𝑥 ′ +𝑐2 𝑦 ′ )

Bütün dönüşüm metotları fotogrametride özellikle resim uzayında dönüşüm için
kullanılmakta ve böylece iç yöneltme elemanları hesaplanmaktadır. Gerek ve yeter nokta sayısı
dikkate alınarak benzerlik dönüşüm bağıntıları ile parametre hesabı yapılmıştır. (46) eşitliği
yeniden düzenlenip aşağıdaki biçimde yazılabilir (51).
𝑥
𝑎1
[𝑦] = [−𝑎

2

𝑎2 𝑥𝑐
𝑎3
𝑎1 ] [𝑦𝑐 ] + [𝑎4 ]

(51)

(51) eşitliği parametreler hesaplanacak biçimde yeniden yazılırsa;
𝑥
𝑥
[𝑦 ] = [ 𝑐
𝑦𝑐

𝑦𝑐
−𝑥𝑐

𝑎1
1 0 𝑎2
][ ]
0 1 𝑎3
𝑎4

(52)

elde edilir. İki adet resim çerçeve işareti koordinatları resim ve komparator sisteminde
biliniyor ve koordinatları (x1, y1), (x2, y2) ve (X1, Y1), (X2, Y2) olsun. Buna göre parametreler
aşağıdaki formüle (53) göre hesaplanır. Bu işlem (52) nolu eşitlikteki denklemin her iki nokta
için alt alta yazılması ile gerçekleştirilir.

𝑥1
𝑋1
𝑦
𝑌
[ 1] = [ 1
𝑋2
𝑥2
𝑌2
𝑦2

𝑦1
−𝑥1
𝑦2
−𝑥2

1
0
1
0

0 𝑎1
1 𝑎2
][ ]
0 𝑎3
1 𝑎4

(53)
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(53) eşitliğinde a parametreleri çekilirse, aşağıdaki eşitlik (54) elde edilir ve bu
parametreler iki sistem arasındaki öteleme, dönüklük ve ölçek faktörünü ifade eder.
𝑎1
𝑥1
𝑎2
𝑦
[𝑎 ] = [ 1
𝑥
3
2
𝑎4
𝑦2

𝑦1
−𝑥1
𝑦2
−𝑥2

(54) eşitliğinden;

1
0
1
0

0 −1 𝑋1
1
𝑌
] [ 1]
𝑋2
0
𝑌2
1

Ölçek faktörü, 𝑆 = √𝑎12 + 𝑎22

(54)

𝑎

Dönüklük açısı, 𝛼 = tan−1 ( 2 )
𝑎
1

X ve Y yönündeki ötelemeler, a3 ve a4 şeklinde yazılır.

6.2. Piksel-Resim Koordinat Dönüşümü
Görüntü dijital kamera ile elde edilmiş ise, görüntü üzerinde nokta konumları öncelikle
piksel koordinat sisteminde belirlenir. Bu konumlar sonra resim koordinat sistemine transfer
edilir. Bu işlemin yapılabilmesi için resim piksel koordinat sistemleri arasındaki
transformasyon eşitliğinin belirlenmesi gerekir. Şekil 54’e göre piksel koordinat sisteminden
resim koordinat sistemine, dijital görüntünün satır ve sütun sayısı ve kameranın ürettiği piksel
boyutu değişken olarak ele alınmak suretiyle eşitlik (55) ile geçilir.

Şekil 54. Piksel resim koordinat sistemi
Şekil 54’den yararlanılarak piksel koordinatları ölçülmek kaydıyla resim koordinatları
aşağıdaki eşitlikle hesaplanır.
𝑐

𝑟

𝑥 = (𝑥 ′ − 2) × 𝑝𝑥 ; 𝑦 = (2 − 𝑦′) × 𝑝𝑦 ;

(55)
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Eşitlikte x ve y resim koordinatlarını, x' ve y' piksel koordinatlarını, c görüntünün sütun
sayısını, r yine görüntünün satır sayısını, px ve py eşit olmak üzere pikselin y ve x yönündeki
boyutunu göstermektedir.
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Uygulamalar
Resim uzayında kullanılan koordinat sistemleri arasında dönüşümde yaygın kullanılan metot
hangisidir, araştırınız.
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Uygulama Soruları
Afin dönüşüm ile benzerlik dönüşü arasındaki farkı belirtiniz.
Piksel koordinat sistemini diğer sistemlerden ayıran en önemli özellik nedir?

127

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Önceki bölümde genel olarak verilen koordinat sistemleri, özelde tartışılarak
aralarındaki dönüşüm metotları incelenmiştir. Hangi dönüşüm metodunun ne zaman ve niçin
kullanılacağı anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1) Komparator ile resim koordinatları arasında dönüşümün sebebi nedir?
2) Komparator koordinat sistemi ile hangi görüntüler üzerinde ölçü yapılır?
3) Komparator ile resim arasında dönüşüm yapılırken kullanılan dönük matrisi hangi
eleman/ları içerir?
4) Komparator koordinat sistemi ile resim koordinat sistemi arasında dönüşüm için
hangi parametreler bilinmelidir?
5) Dönüşüm bağıntısında sin değerlerinden hangisi negatif alınır?
6) Analog görüntülerde resim koordinat sistemi başlangıcı hangi noktadır ve nasıl
belirlenir?
7) Dönüşümde olası durumlar nelerdir?
8) Afin dönüşümü için çözümde kaç adet ortak nokta gerekir? Neden?
9) Komparator koordinatları ile resim koordinatlar arasında dönüşüm için hangi
metotlar kullanılır?
10) Piksel koordinat sistemi ile resim koordinat sistemi arasında dönüşüm için hangi
parametreler bilinmelidir?

Cevaplar
1) Analog resimlerde resim koordinata sistemi tanımlanmadığından, nokta konum
ölçüsü komparatorla yapılıp resim koordinat sistemine transformasyonla geçilir.
2) Bu koordinat sistemi ile analog/film görüntüleri üzerinde konum belirlenir.
3) Bu dönüşüm esnasında dönüşüm matrisi sadece iki sistem arasındaki dönüklük
parametresini içerir.
4) Bu dönüşüm işlemi için bir açısal dönüklük, 2 öteleme ve bir ölçek faktörü
parametresi bilinmelidir.
5) Bu durum yani işaretin negatif olma durumu, eksenler birbirine göre hangi yönde
döndüğüne bağlıdır.
6) Bu nokta asal nokta olup söz konusu iki koordinat sistemi arasında afin veya
benzerlik dönüşümü ile belirlenir.
7) Ölçek, Eksenlerin dik olmaması, dönüklük ve ötelemedir.
8) Afin dönüşümde en az üç ortak nokta gerekir, çünkü çözüm için altı parametre söz
konusudur. Bu parametreler ancak 3 adet nokta koordinatının her iki sistemde bilinmesi ile
çözülebilir.
9) Bu dönüşümler 2B benzerlik, afin, bilineer ve projektif dönüşümlerdir.
10) Dijital resmin bir pikselinin boyutu, resim satırda ve sütundaki piksel adedi
dönüşüm için mutlaka bilinmelidir.
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7. ARAZİ İLE RESİM KOORDİNATLARI ARASINDA
TRANSFORMAYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, resim uzayı ile gerçek uzay arasında geçiş işlemi anlatılacaktır. Bunun
için, üç boyutlu dönüşüm, dönüklük matrisi ve izdüşüm denklemleri detaylıca açıklanacaktır.
Buna ilaveten, fotogrametrinin temel matematik modeli incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Resim ile obje uzayı arasında dönüşüm niçin yapılır?
İzdüşüm denklemleri ne amaçla kullanılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Üç boyutlu dönüşüm

Resim ile arazi arasındaki Üç boyutlu
geçişin nasıl yapılabileceği anlatılacaktır.
becerisi.

İzdüşüm
denklemleri Fotoğraf üzerinden yapılan Fotogrametrinin
(Fotogrametrik matematik bir ölçünün araziye aktarımı matematik
model)
becerisi.
anlatılacaktır.

dönüşümler

temel
modeli
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Anahtar Kavramlar
Üç boyutlu dönüşüm
İzdüşüm denklemleri
Dönüklük matrisi
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Giriş
Bu bölümde, üç boyutlu koordinat dönüşümü tanıtımını takiben, fotogrametride
kullanılan matematik model üzerinde detaylarıyla durulacaktır. Bölüm sonu bir uygulama ile
teorik bilgiler desteklenecektir.
Gerek analog gerekse dijital görüntüler üzerinde koordinatların ölçülmesinden sonra
koordinatalar resim koordinat sistemine transfer edilir. Bu işlemi takiben resim koordinatlarının
arazi koordinatlarına geçişi gerçekleştirilmelidir. Bu işlem fotogrametride üç boyutlu koordinat
dönüşüm olarak bilinir. Gerçekte iki boyutlu resim koordinatları kamera sabiti c değerinin
dikkate alındığı üç boyutlu kamera koordinata sistemine taşınır, ardından bu sistemle üç boyutlu
arazi koordinata sistemi arasında üç boyutlu transformasyon yapılır.

135

7.1. Üç Boyutlu Koordinat Dönüşümü
Üç boyutlu koordinat dönüşümü şekil 55 esas alınmak suretiyle gerçekleştirilir. İki üç boyutlu
koordinata sistemi arasında dönüşüm için yedi parametre bilinmelidir. Bu parametreler ölçek
faktörü, üç öteleme ve üç dönüklük açısıdır.

Şekil 55. Üç boyutlu dönüşüm
Başlangıçları aynı olan iki üç boyutlu dik (kartezyen)koordinat sistemi arasındaki
dönüşüm formülleri aşağıdaki gibi yazılabilir.

𝑥
𝑋
[𝑌 ] = 𝑀 [𝑦]
𝑧
𝑍

𝑥
𝑋
−1
[𝑦] = 𝑀 [𝑌 ]
𝑧
𝑍

(56)

Bu iki koordinat sistemi arasında bir ölçek faktörü ve öteleme ya da orijinleri arası
mesafe varsa, genel bir üç boyutlu benzerlik dönüşümü formülü aşağıdaki gibi yazılabilir.
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(57)

𝑋0
𝑥
𝑋
[𝑌 ] = λ 𝑴 [𝑦] + [ 𝑌0 ]
𝑧
𝑍0
𝑍

Buradaki 𝑀 matrisi 3x3 boyutlu bir matristir ve aşağıdaki biçimde gösterilebilir. Bu
matris fotogramteride dönüşüm veya dönüklük matrisi olarak adlandırılır. Matrisin en önemli
özelliği ortoganal olmasıdır.

(58)

𝑚11
𝑚
𝑴 = [ 21
𝑚31

𝑚12
𝑚22
𝑚32

𝑚13
𝑚23 ]
𝑚33

Dönüşüm Matrisi (Ortogonal Matris)
Dönüşüm formüllerindeki λ 𝑴 dönüşüm matrisi uzunlukları, λ katsayısı oranında
değiştirilir. Ancak bu durumda şeklin benzerliği değişmez, açılar aynı kalır. Bu nedenle bu
dönüşüme benzerlik dönüşümü denir. λ = 1 durumunda dönüşüm özel bir dönüşümdür ki buna
ortogonal dönüşüm denir. Ortogonal dönüşümde açılar ile birlikte uzunluklar da korunur.
Fotogrametride sembolik olarak tanımlanan M dönüşüm matrisi ortogonal bir matristir.
Ortogonal matrisin özellikleri aşağıdaki gibi ifade edebilir.
- Ortogonal matrisin tersi transpozesine eşittir.

(59)
-

Matrisin kendisiyle çarpımı 1’e eşittir.

(60)
-

|𝑀2 |=1

Her satırdaki ve sütundaki elemanların karelerinin toplamı 1’e eşittir. İkinci satır
için bu özellik yazılırsa;

(61)
-

𝑀−1 = 𝑀𝑇

𝑚21 2 + 𝑚22 2 + 𝑚23 2 = 1

İki satır, ya da iki sütundaki elemanların karşılıklı olarak çarpımlarının toplamı
sıfıra eşittir. Örneğin ikinci ve birinci sütun elemanları için yazılırsa;
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(62)

𝑚11 𝑚12 + 𝑚21 𝑚22 + 𝑚31 𝑚32 = 0
- Dönüklük matrisinin determinantı 1’e eşittir.

(63)

det(𝑀) = 1

Ortogonal matrisin 9 elemanı bulunduğu ve bu 9 parametre arasında birbirinden
bağımsız 6 bağıntı yazılabileceğine göre bu matris uygun seçilecek 3 bağımsız parametre ile
ifade edilebilir. Fotogrametride, bu üç bağımsız parametre olarak üç eksen çevresindeki
dönüklük açıları alınır. Dönüklük matrisi üç eksen etrafında sistemin döndürülmesi sonucu
oluşan parça dönüklük matrislerinin çarpımından oluşur. Dönüklük matrisinin oluşturulması
için üç boyutlu koordinat sisteminin sırasıyla üç eksen etrafında döndürülmesi gerekir (Şekil
56). Kural olarak, bir koordinat sistemi bir eksen etrafında döndürüldüğünde koordinatlar
değişir. Ancak dönüklük hangi eksen etrafında olmuşsa o eksene ait koordinatlar değişmez
kalır.

Şekil 56. Üç eksen etrafındaki dönüklük açıları

(64)

Koordinat sistemi X ekseni etrafında döndürülürse oluşacak dönüklük matrisi;
1
0
0
𝑴𝑿 = [0 𝑐𝑜𝑠𝜔 −𝑠𝑖𝑛𝜔]
0 𝑠𝑖𝑛𝜔 𝑐𝑜𝑠𝜔
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şeklinde oluşur. Burada , sistemin x ekseni etrafında döndürülmesi ile oluşan açıdır.
Koordinat sistemi Y ekseni etrafında döndürülürse dönüklük matrisi eşitlik (65)’deki gibi olur.

(65)

𝑴𝒀 = [

𝑐𝑜𝑠𝜑
0
−𝑠𝑖𝑛𝜑

0 𝑠𝑖𝑛𝜑
1
0 ]
0 𝑐𝑜𝑠𝜑

Eşitlikte φ sistemin Y ekseni etrafında döndürülmesi ile oluşan açıdır. Koordinat sistemi
Z ekseni etrafında döndürülürse dönüklük matrisi eşitlik (66) şeklini alır.

(66)

𝑐𝑜𝑠
𝑴𝒁 = [ 𝑠𝑖𝑛
0

−𝑠𝑖𝑛
𝑐𝑜𝑠
0

0
0]
1

(66) eşitliğindeki  açısı sistemin Z ekseni etrafında döndürülmesi ile oluşur. M
dönüklük matrisi M×Mφ×M çarpımından oluşan ana dönüklük matrisidir. Bu matrisin üç
açısal değişkeni vardır.

7.2. Dönüklük Açıları ve Dış Yöneltme Elemanları
Ortogonal matrisin üç bağımsız parametresi için, fotogrametride üç eksen çevresindeki
dönüklük açılarının kullanıldığı ifade edilmişti. O izdüşüm merkezinden, XYZ uzay koordinat
sisteminin eksenine paraleller çizilsin, böylece elde edilen xyz koordinat sistemi ve bu eksenler
etrafında dönüklük açıları Şekil 56’da gösterilmiştir. Bu dönüklük açıları ile XYZ resim
koordinat sistemi, sanal uvw eksen sistemine göre tanımlanabilir. Sanal uvw eksen sisteminin
yerine bu dönüklüklerin XYZ uzay koordinatları sisteminin eksenleri çevresindeki dönüklükleri
gibi düşünmek daha uygundur. Buna göre, pozitif yönleri Şekil 56’da gösterilen dönüklük
açıları aşağıdaki gibi ifade edilir.
X-ekseni çevresindeki dönüklük ɷ (omega )
Y-ekseni çevresindeki dönüklük φ ( fi )
Z-ekseni çevresindeki dönüklük к ( kappa )
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Şekil 57. Dönüklük açıları
Işın destelerinin tanımlanabilmesi, ya da yeniden oluşturulabilmesi için iç yöneltme
elemanlarının bilinmesi gerekir. İzdüşüm ışınlarında doğru olarak konumlandırılabilmesi için
izdüşüm merkezinin koordinatları ile fotoğraf koordinat sisteminin, uzay koordinat sistemine
göre dönüklüklerinin bilinmesi gereklidir. Üç öteleme ve üç dönüklükten oluşan altı elemana
bir fotoğrafın dış yöneltme elemanları denir. Başka bir deyişle, bir fotoğrafın altı dış yöneltme
elemanı, izdüşüm merkezinin üç koordinatı (𝑋0 , 𝑌0 , 𝑍0 ) ve resim koordinat sisteminin üç
dönüklüğü (ɷ, φ, )’dür.

7.3. Ortogonal Matrisin Dönüklük Açıları İle İfadesi
Resim koordinat sisteminin arazi koordinat sistemine göre dönüklüğünü ifade eden M matrisi,
her biri ortogonal olan ve düzlem dönüklükten elde edilen üç matrisin arka arkaya çarpılmaları
ile elde edildiği ifade edilmişti. Mɷ , M , Mк ’ya kısmi ya da parça dönüklük matrisleri denir.
Matris çarpımlarında sıra önemlidir. Benzer şekilde, uzayda üç eksen çevresinde dönüklüklerin
mekanik olarak gerçekleştirilmesinde de bir sıralama gereklidir. Mɷ , M , Mк kısmi dönüklük
matrislerinin arka arkaya çarpılmaları ile aşağıdaki ana dönüklük matrisi elde edilir.

(67)

𝑀ɷк

𝑐𝑜𝑠𝑐𝑜𝑠к
= [𝑐𝑜𝑠ɷ𝑠𝑖𝑛к + 𝑠𝑖𝑛ɷ𝑠𝑖𝑛𝑐𝑜𝑠к
𝑠𝑖𝑛ɷ𝑠𝑖𝑛к − 𝑐𝑜𝑠ɷ𝑠𝑖𝑛𝑐𝑜𝑠к

−𝑐𝑜𝑠𝑠𝑖𝑛ɷ
𝑐𝑜𝑠ɷ𝑐𝑜𝑠к − 𝑠𝑖𝑛ɷ𝑠𝑖𝑛𝑠𝑖𝑛к
𝑠𝑖𝑛ɷ𝑐𝑜𝑠к + 𝑐𝑜𝑠ɷ𝑠𝑖𝑛𝑠𝑖𝑛к

𝑠𝑖𝑛
−𝑠𝑖𝑛ɷ𝑐𝑜𝑠]
𝑐𝑜𝑠ɷ𝑐𝑜𝑠
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7.4. İzdüşüm Denklemleri
İzdüşüm denklemlerini çıkarabilmek için şekil 58’de görüldüğü gibi, fotoğrafın tam
düşey olarak çekildiği ve aynı zamanda X ve x eksenlerinin paralel olduğu kabul edelir. Bu
durumda benzer üçgenlerden yararlanarak aşağıdaki eşitlik yazılır.
𝑋−𝑋0
𝑥

=

𝑌−𝑌0
𝑦

=

𝑍−𝑍0
−𝑐

=𝜆

(68)
𝑋 − 𝑋0 = 𝜆𝑥
𝑌 − 𝑌0 = 𝜆𝑦
𝑍 − 𝑍0 = −𝜆𝑐
(69)

Bu eşitliklerin birinci ve ikinci satırları, üçüncü satıra bölünürse eşitlik (70) elde edilir.
𝑋−𝑋

𝑥 = −𝑐 𝑍−𝑍0
0

𝑌−𝑌

𝑦 = −𝑐 𝑍−𝑍0

(70)

0

Bu eşitlikler eşitlik 71’deki gibi ifade edilebilir.
−

𝑥 𝑋 − 𝑋0
=
𝑐 𝑍 − 𝑍0

(71)

𝑦 𝑌 − 𝑋0
− =
𝑐 𝑍 − 𝑍0
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Şekil 58. Tam düşey hava fotoğrafı
Tam düşey hava fotoğrafı için elde edilen denklemlere izdüşüm denklemleri denir.
Ancak uygulamada hiçbir zaman fotoğraf tam düşey olarak çekilemez, çekilip çekilmediği de
bilinmez. Dolayısıyla, bu özel durum yerine genel durum göz önünde bulundurulur, yani bu iki
koordinat sistemi arasındaki ölçek farkı, dönüklük ve öteleme dikkate alınırsa, genel bir üç
boyutlu benzerlik dönüşümü denklemi aşağıdaki biçimde yazılır( Şekil 58).

(72)

𝑋0
𝑥
𝑋
[𝑌 ] = λ 𝑴 [ 𝑦 ] + [ 𝑌0 ]
−𝑐
𝑍0
𝑍
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(73)

𝑚11
𝑋 − 𝑋0
[ 𝑌 − 𝑌0 ] = λ [𝑚21
𝑚31
𝑍 − 𝑍0

𝑚12
𝑚22
𝑚32

𝑚13 𝑥
𝑚23 ] [ 𝑦 ]
𝑚33 −𝑐

Eşitlik 73’de sırasıyla 1. ve 2. satır, 3. satıra bölünürse eşitlik (74) elde edilir.

𝑋 − 𝑋0 𝑚11 𝑥 + 𝑚12 𝑦 − 𝑚13 𝑐
=
𝑍 − 𝑍0 𝑚31 𝑥 + 𝑚32 𝑦 − 𝑚33 𝑐

(74)

𝑌 − 𝑌0 𝑚21 𝑥 + 𝑚22 𝑦 − 𝑚23 𝑐
=
𝑍 − 𝑍0 𝑚31 𝑥 + 𝑚32 𝑦 − 𝑚33 𝑐
1

Eşitlik (79)’un her iki tarafı λ 𝑀−1 ile çarpılıp düzenlenirse eşitlik (75) elde edilir.

(75)

𝑚11
𝑥
1
[ 𝑦 ] = λ [𝑚12
𝑚13
−𝑐

𝑚21
𝑚22
𝑚23

𝑚31 𝑋 − 𝑋0
𝑚32 ] [ 𝑌 − 𝑌0 ]
𝑚33 𝑍 − 𝑍0

Eşitlik (74)’de sırasıyla 1. ve 2. satır 3.satıra bölünürse eşitlik (76) elde edilir.
𝑥 = −𝑐

𝑚11 (𝑋 − 𝑋0 ) + 𝑚21 (𝑌 − 𝑌0 ) + 𝑚31 (𝑋 − 𝑋0 )
𝑚13 (𝑋 − 𝑋0 )+𝑚23 (𝑌 − 𝑌0 ) + 𝑚33( 𝑍 − 𝑍0 )

𝑦 = −𝑐

𝑚12 (𝑋 − 𝑋0 ) + 𝑚22 (𝑌 − 𝑌0 ) + 𝑚32 (𝑋 − 𝑋0 )
𝑚13 (𝑋 − 𝑋0 )+𝑚23 (𝑌 − 𝑌0 ) + 𝑚33( 𝑍 − 𝑍0 )

(76)

(76) eşitliğine izdüşüm denklemleri ya da kolinearite eşitlikleri denmektedir.
Uygulama: Tam düşey fotoğraf durumunda, dönüklük elemanları ɷ==к=0, izdüşüm
merkezinin koordinatları, 𝑋0 =1000, 𝑌0 =1000, 𝑍0 =4000, c=150 mm olarak bilinmektedir.
Koordinatları X=2000, Y=2000, Z=1000 olan bir P noktasının x ve y resim koordinatlarını
hesaplayınız.
Verilenler (71) eşitliğinde yerine yazılırsa aşağıdaki sonuçlar elde edilir.
𝑥 = −𝑐

(2000 − 1000) 𝑚
𝑋 − 𝑋0
= −150 𝑚𝑚
= 50 𝑚𝑚
(1000 − 4000) 𝑚
𝑍 − 𝑍0
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𝑦 = −𝑐

(2000 − 1000) 𝑚
𝑌 − 𝑌0
= −150 𝑚𝑚
= 50 𝑚𝑚
(1000 − 4000) 𝑚
𝑍 − 𝑍0
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Uygulamalar
Resim ile obje uzayı arasında üç boyutlu dönüşümün ana amacını araştırınız.

145

Uygulama Soruları
Resim uzayı iki boyutlu obje uzayı ise üç boyutludur? Bu durumda dönüşüm nasıl
gerçekleşir? İrdeleyiniz.
İzdüşüm denklemlerinde dönüklük elemanları nelerdir? Hangi amaçla kullanılırlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, resim uzayı ile obje uzayı arasında matematik model ortaya çıkarılmış,
fotogrametrinin genel modeli buna bağlı olarak anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Arazi koordinat sistemi ile resim koordinat sistemi arasındaki dönüşümün amacı
nedir?
2) Resimden arazi koordinat sistemine geçişte hangi matematik model kullanılır?
3) Üç boyutlu koordinat dönüşümü hangi matematik modelle yapılır?
4) Üç boyutlu koordinat sistemi dönüşümünde kullanılan matris nedir?
5) Dönüşüm matrisinin en önemli iki özelliği nedir?
6) Dönüklük matrisinin değişkenleri nelerdir?
7) Dönüklük açıları hangi eksenleri nitelemektedir?
8) Ana M dönüklük matrisi nasıl oluşturulur?
9) Dış yöneltme elemanları nelerdir?
10) İzdüşüm denklemleri neyi ifade eder?

Cevaplar
1) Bu dönüşümün amacı resim koordinatları bilinen noktaların arazide gerçek koordinat
sisteminde karşılıklarının bulunmasıdır.
2) Bu iki sistem arasında geçiş izdüşüm denklemleri bir başka ifade ile kolinearite
eşitlikleri ile sağlanır.
3) Üç boyutlu koordinat dönüşümü 3B benzerlik dönüşümü ile sağlanır. Burada
sistemler arasındaki bilinmeyen parametreler çözülür.
4) Dönüşümde kullanılan matris ortogonal dik matristir.
5) Bu matrisi ortogonal kare olup, aynı zamanda tersi transpozesine eşittir.
6) Bu matrisinin değişkenleri iki koordinat sistemi arasındaki dönüklük açılarıdır. Bu
değişkenler matrisin dokuz elemanına trigonometrik fonksiyonlar ile dağıtılmıştır.
7) X-ekseni çevresindeki dönüklük ɷ (omega), Y-ekseni çevresindeki dönüklük φ (fi),
Z-ekseni çevresindeki dönüklük к (kappa) açısıdır.
8) Ana dönüklük matrisi her bir eksen etrafında sistemin döndürülmesi sonucu oluşan
alt dönüklük matrislerinin sıra ile çarpımından oluşur.
9) Dış yöneltme elemanları 3 açısal dönme ve üç adet izdüşüm merkezi koordinatından
ibarettir.
10) Bu denklemler arazi koordinat sistemi ile resim koordinat sistemi arasında geçişi
düşey bir fotoğraf için sağlarlar.
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8. FOTOGRAMETRİDE 3 BOYUTLU STEREOSKOPİK GÖRÜŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Önceki bölümlerden farklı olarak, bu bölümde fotogrametride temel üç boyutlu görüş
mantığı anlatılacaktır. Bu kapsamda, tek ve çift görüş, doğal üç boyutlu görüş ve suni üç boyutlu
görüş konuları üzerinde durularak stereoskopik görüş detaylandırılacaktır. Stereoskopik görüş
altında ölçü işlemi hakkında da gerekli bilgiler sunulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Üç boyutlu görüş nedir? Nasıl yapılır.
Steresokopik görüş nedir? Yöntemleri nelerdir?
Fotogrametride üç bıytulu görüşün amacı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Tanımlar

Konu hakkında genel bilgi Konu ile ilgili genel bilgiler
sahibi olma.
verilecektir.

Üç boyutlu görme

Üç boyutlu görüşün nasıl Üç boyutlu görüş doğal ve
yapıldığı bilgisine sahip suni
yöntemleri
olma.
anlatılacaktır.

Stereoskopik Görüş

Fotogrametride üç boyutlu Stereoskop altında ölçü
suni görüş ile ölçü yapabilem yapma
işlemleri
becerisi.
anlatılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Üç Boyutlu Görüş
Stereoskopik Görüş
Aynalı Stereoskop
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Giriş
Bu bölümde, temel üç boyutlu görüşün insan gözü ile nasıl yapıldığı bilgisi verildikten
sonra, tek ve çift gözle doğal görüş prensipleri verilecektir. Fotogrametride üç boyutlu görüşün
önemine vurgu yapılmak suretiyle, stereoskopik görüş yöntemleri ve ölçü prensibinden
bhsedilecektir. Öğrenciler böylece fotoğraflar üzerinde oprik yolla üç boyutlu görüş ile neler
yapabilecekleri noıktasında bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.
Resimler veya görüntüler elde edildikten sonra iki boyutlu olmalarından dolayı
içeriklerinde mevcut objelerin üç boyutlu olarak değerlendirilmeleri gerekir. Bu değerlendirme
işlemi analog fotogrametri sürecinde optik mekanik yöntemle ve sayısal olarak, dijital
fotogrametri döneminde yani günümüzde ise tamamen dijital olarak gerçekleştirilmektedir.
Optik mekanik olarak fotoğrafların üç boyutlu değerlendirilmeleri çıplak gözle mümkün
değildir. Bu yüzden fotoğrafların üç boyutlu gözlemi yardımcı araçlar vasıtasıyla
yapılmaktadır. Bu araçlarla yapılan görüşe stereoskopik görüş denmektedir.
Tek gözle görme olayına monoküler görme, çift gözle görme olayına binoküler
görme ve bir araç yardımıyla görüşe ise stereoskopik görme denir. İnsan gözü bir fotoğraf
makinesine benzetilebilir. Değişik uzaklıklar için kendini ayarlayabilen göz merceğinden geçen
ışınlar ışığa duyarlı olan ağ tabakası (retina) üzerinde görüntüyü oluşturur. Gözün birbirine çok
yakın çizgileri ayırabilme özelliğine gözün görme kabiliyeti denir. Gözün gördüğü en ideal
uzaklık 25 cm’dir ve bu uzaklığı görüş açısı ise 1'’dir. Buna göre en iyi şartlarda gözün
görebildiği ya da ayırt edebildiği iki çizgi arasındaki a uzaklığı hesaplanırsa (Şekil 59) bu değer
0.07 mm olarak elde edilir. Bu değer genel olarak gözün görme hassasiyeti olarak isimlendirilir
ve 0.2 mm olarak kabul görmektedir.

𝑎
2

𝛼

= 25 × tan ( 2 ) ; 𝑎 = 0.007 𝑐𝑚 = 0.07 𝑚𝑚

(77)

İnsan gözünün belirli teknik özellikleri vardır. Göz yuvarının çapı yaklaşık 21 mm’dir. Göz
bakış ekseni doğrultusundaki genişliği yaklaşık 24 mm’dir. İnsan gözü merceğinin odak
uzaklığı değişkendir. Gözün sonsuza uyum yaptığı durumdaki odak uzaklığı 22.4 mm’dir.
Normal bir gözün en iyi uyum yapabildiği uzaklık 25 cm’dir ki bu uzaklığa net görüş uzaklığı
denir. Kameralardaki diyaframa benzer görev yapan iris’in çapı 2-8 mm arasında ışığa bağlı
olarak, kendiliğinden otomatik olarak değişir. Bu değişiklikler kameralardaki f/11 ve f/2.8’lik
bağıl açıklıklara karşılık gelir. Tek bir gözün görüş açısı yatayda 200̊, düşeyde ise 115̊ ’dir. En
iyi görüş sarı nokta dolayına düşen görüntülerde oluşur. Bu nokta 1.5 mm çaplı dairesel bir
alanı oluşturur. Normal bir gözün ayırma gücü, yuvarlak bir değer olarak 1'’dir. Milimetredeki
çizgi sayısı biriminde bu değer yaklaşık 13.7 –12.5 çizgi/mm aralığındadır.
Nesnelerin üç boyutlu bir uzay içinde olduğu düşünüldüğüne, tek gözle oluşan görüntü iki
boyutludur. Üç boyutlu görüşün temeli nesnenler iki farklı noktadan bakılmasıdır. İki gözle bir
nesneye bakılırken, her göz bu nesneyi değişik açı ve doğrultularla görmektedir. İki ayrı görüntü
veya iki farklı merkezi izdüşümün insan zihninde birleştirilmesiyle üç boyutlu görme olayı
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oluşmaktadır. Çok uzak nesneler için, iki merkezsel izdüşüm arasındaki fark azalmakta, gözün
ayırt edebilme sınırını aşmaktadır. İki ayrı noktadan çevrenin gözetlenmesi yanında, derinlik
algılanmasını kolaylaştıran başka etkenlerin de bulunması gerekir.
Gözün kendini bakılan cisme ayarlamasına akamodasyon denir. Gözün çabuk uyum
sağlamasının iki temel nedeni vardır. Bunlar, gözün odak uzaklığının küçük olması ve gözün
uyum sağlama kabiliyetinin olağan üstü olmasıdır. Odak uzaklığı küçük olursa alan derinliği
fazla olur. Stereoskopik görüş arka arkaya derinlik hissinin olmasıdır. Stereoskopik görmede
önemli olan derinlik boyutudur. Her iki gözün ekseni doğrudan doğruya bakılan cisme
yaklaşmasına yakınsama denir. İnsan gözü uyum ve yakınsama otomatik olarak birlikte yapılır
ve yakınsama 15 cm’den sonsuza kadar yapılabilir. Farklı konumdaki nesnelerin iki gözdeki
konumlarının farklı oluşu, derinlik algılamasını sağlamaktadır. Binoküler görüş şu şekilde
oluşmaktadır.
- Nesnelere iki ayrı noktadan bakılmaktadır. İki gözde iki ayrı görüntü oluşmaktadır.
- Binoküler görüş, her iki gözün de aynı nesneye yönelmesi ile olabilmektedir.
- İyi bir derinlik algılaması yakın mesafeler için söz konusudur.
- Binoküler görüş sırasında her iki gözdeki görüntünün büyüklüğünün aynı olması gerekir.

Şekil 59: Gözün ideal görme mesafesi
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8.1. Suni Binoküler (Stereoskopik) Görüş
Nesnelerin kendileri yerine bunların fotoğrafları veya çeşitli görüntüleri sunulursa suni
bir binoküler görüş sağlanır. Bunun için binoküler görüşte var olan koşulların fotoğraflar içinde
sağlanması gerekir. Başka bir ifadeyle fotoğraflar yardımı ile stereoskopik görüş elde edilmek
isteniyorsa, çekilecek fotoğraflar da olması gerekli koşullar aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
- Aynı cismin iki istasyon noktasından resminin çekilmesi gerekir.
- Kamera eksenleri yaklaşık aynı düzlemde bulunmalıdır.
- Fotoğraf çekilen noktalar arasındaki baz (b) uzaklığının, nesneye olan uzaklığına oranı
belirli sınırlar içinde olmalıdır.
- Fotoğraflar aynı ölçekte olmalıdır.
- Sağdan çekilen resim sağ göz ile soldan çekilen resim ise sol göz ile gözlenmelidir.
- Aynı noktaya ait iki ışın bir düzlem içerisinde olmalıdır.

Şekil 60. Stereoskopik görüş esasları

156

8.2. Stereoskopik Derinlik Hissi
Göz için iki retina görüntüsünün, beyinde birleşmesi suretiyle derinlik algılamasının
açıklaması, fotogrametri için temel bir varsayımdır. Bu nedenle bu iki farklı görüntünün
geometrik konumu şekil 61’de gösterilmiştir. Burada göz bakış eksenlerinin nesne noktalarında
oluşturdukları açıya yakınsama açısı ya da paralaktik açı denir ve γ ile temsil edilir.

Şekil 61. Stereoskopik derinlik hissi
Şekil 61’de b göz bazı olup genelde 65 mm olarak alınır. dy, P1 ve P2 noktaları
arasındaki derinlik, γ paralaktik açı, y derinlik mesafesi, dγ ise dy mesafesini gören açısal
büyüklük olarak tanımlanır ve gözün ayırma gücüdür. Gözün derinliği algılayabilmesi için bu
değerlerin uygun büyüklükte olması gerekir. İnsan gözü belirli bir mesafeye kadar ancak görüş
sağlar ve derinlik algılayabilir. Fotoğrafların insan gözünün algılayabileceği mesafeden daha
büyük uzaklıklardan çekilmeleri, suni olarak ya da yapay bir biçimde 3 boyutlu görüş sağlamayı
zorunlu kılmaktadır. İnsan gözünün obje mesafesine göre derinlik algılama yeteneğini
belirlemek üzere şekil 61’den aşağıdaki eşitlik üretilebilir.
𝑏

𝑦=𝛾

(78)

(78) eşitliğinde γ ve y’ye göre kısmi türev alınırsa eşitlik;
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𝑑𝑦 = −

𝑦2
𝑏

𝑑𝛾

(79)

biçiminde yazılır. Şekil 61’e göre dy kadar değişiklik açıda dγ kadar değişikliğe sebep
olur. Bu miktar derinlik hissi olarak ele alınır. Derinlik bağıntısı eşitlik (79) dγ’ya ait
hissedilebilir derinliği verir. Buna göre derinlik ayırt etme yeteneği uzaklığın karesi ile azalır.
Net görme uzaklığında (25 cm) 0.075 mm’lik derinlik farkları doğrudan doğruya hissedilebilir.
Üç boyutlu görme keskinliği dγ=50cc ve b=65 mm alınırsa (79) nolu eşitliği aşağıdaki şekilde
olur. Buna göre mesafe ile algılanan derinlik arasındaki bağıntı eşitlik (80)’de verilmiştir.
𝑦2

𝑑𝑦 = ∓ 0.065

50

𝜌𝑐𝑐

𝑦2

= ∓ 830

(80)

(80) eşitliğine göre insan gözünün görme yeteneği teorik olarak 830 m mesafede
kaybolmaktadır. Pratikte stereoskopik görme keskinliği 400-500 m arasında sınırlanmıştır ki
bu “Stereoskopik Alan Yarıçapı” denilen uzaklıktır. Dolayısıyla fotoğrafların mutlaka yardımcı
araçlarla üç boyutlu gözlenmesi gerekmektedir. Çünkü fotoğraf alımında ortalama uçuş
yüksekliği 1000 m olarak düşünülürse, bu fotoğrafların çıplak gözle üç boyutlu
değerlendirilemeyeceği kesindir. Gözün derinlik ayırt etme yeteneği, kısa uzaklıklarda
olağanüstü yüksektir. 0.25 m derinlik mesafesi için derinlik algılama mesafesi dy=±0.07 mm
olarak hesaplanır. Yani bu mesafede 0.1 mm den az derinlik farkları genellikle ayırt edilebilir.
İnsan gözünün farklı mesafeler için derinlik algılama tablosu aşağıda sunulmuştur (Tablo 3).
Tablo 3. İnsan gözü derinlik algılama mesafeleri
y (m)
0.25
1
10
100
250

500

830

dy

301 m

830 m

0.075 mm

1.2 mm

0.12 m

12 m

75 m

8.3. Stereoskopik Derinlik Hissinin Artırılması
Fotogrametride temel üç boyutlu görüş cihazlarından biri Aynalı Stereoskop’tur. Bu
cihaz ile üç boyutlu görüş sağlanır ve fotoğraf üzerinde çıplak gözle görülemeyen detaylar
rahatlıkla görülüp yorumlanabilir. Stereoskop gözün görme yeteneğini artıran bir cihazdır.
Stereoskopik olarak gözün görme yeteneğinin arttırılması, yani ayırt edilebilen minimal dy
derinliğinin küçültülmesi eşitlik (81) göre iki şekilde mümkün olmaktadır. Bunlar;
- Göz bazının büyütülmesi,
- dγ açısının küçültülmesi (mercek kullanarak optik büyütme)
olarak ifade edilebilir.
𝑦2

𝑑𝑦 = ∓ 𝑛 𝑣 830

(81)
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(81) eşitliğinde, v optik büyütme, n ise göz bazının büyütmesidir. Derinlik hissinin
stereoskopta artırılabilmesi için (80) eşitliği paydası nv katsayısı ile çarpılmak suretiyle gözün
görme keskinliği artırılmış olur. nv değerine toplam büyütme veya total plastik denilir.
Uygulama: 500 m’lik 4 kez büyütme durumunda yaklaşık 1500 m uzaklıktaki bir çizgi
parçası gözlenirse dy derinlik algılama değeri ne kadar hesaplanır.
𝑏

500
= 7692 ≅ 7700 𝑏ü𝑦ü𝑡𝑚𝑒
𝑏𝑔ö𝑧 0.0065
1
15002
= 0.09 𝑚 = 9 𝑐𝑚
𝑑𝑦 =
7700 × 4 830

𝑛=

=

Stereoskopik olarak nesnelerin uygun bir biçimde görülebilmesi için aşağıdaki
koşulların sağlanması gerekir. Bunlar;
- Nesnelere iki ayrı noktadan bakılmaktadır. İki gözde iki ayrı görüntü oluşmaktadır.
- İyi bir derinlik algılaması yakın mesafeler için söz konusudur.
- Binoküler görüş sırasında her iki gözdeki görüntünün büyüklüğü aynı olması
gerekir.
- İki resim farklı noktalardan çekilmiş olmalıdır. Yani çekiş bazı doğrultusunda
paralakslara sahip olmalıdır.
- İki gözün, verilen resimlerdeki karşılıklı noktalara bakış doğrultuları bir düzlemde
olmalıdır. Yani düşey paralaks olmamalıdır.
- Cismin yatay paralaksa sahip iki resmi aynı anda iki gözle incelenmelidir. Zaman
birliği olmalıdır.
- Fotoğraflar aynı ölçekte olmalıdır. %3 ya da %5 düzeyindeki ölçek farkları sorun
yaratmayabilir.

8.4. Stereoskopik Görme Yöntemleri
Yukarıda sayılan koşulları sağlayacak şekilde çekilmiş fotoğraflardan üç boyutlu görüş
sağlamak için çeşitli yöntemler uygulanır. Bu yöntemlerden, fotogrametride uygulananlar
aşağıda ifade edilmiştir.
Anaglif yöntem: Renkli süzgeçlerle ayırma
2. Polarizasyon yöntemi: Polaroid gözlüklerle ayırma
3. Kırpma yöntemi: Fotoğrafların sıra ile sunulması
4. Stereoskop yöntemi: Işın yollarını ayırma
1.

159

8.4.1. Anaglif Yöntem
Filtreler, spektrumun belirli bölgesindeki ışığı geçirir, geri kalan bölgedeki ışığı yutar. Örneğin
mavi filtre (süzgeç) dalga boyu 0.5 mikrondan küçük alanları geçirirken, bundan daha büyük
alanları yutar. Siyah beyaz fotoğraflar kırmızı ve mavi süzgeçlerden geçirilerek bir ekrana
izdüşürülür ve kırmızı mavi süzgeçli bir gözlükle bakılırsa, bir fotoğrafın görüntüsü bir göze,
diğer fotoğrafta diğer göze sunulmuş olur. Böylece her görüntü, karışmadan ilgili gözlere
sunulmuş olur. Bu yöntem optik izdüşümlü stereo değerlendirme aletlerinde kullanılmıştır. Bu
tür aletlerde, ortak alanı bulunan fotoğraflar projektörlere yerleştirilir. Renk olarak kırmızı
mavi, ya da kırmızı yeşil kullanılır.
Bu yöntemde yalnız siyah beyaz fotoğraflar kullanılabilir. Renkli fotoğraflar kullanmak
mümkün değildir. Bu yöntemin diğer bir sakıncası, çok güçlü olan renk farkının gözler arasında
bir yarışmaya neden olmasıdır. Bir süre kırmızı, bir süre mavi baskın çıkar. Bu yönteme göre
fotoğraflar basılabilir; yapay üç boyutlu görüntülerde bu şekilde oluşturulabilir. Bu basılı
fotoğraflar, izdüşürülen görüntülerden farklıdır. Beyaz kâğıda basılmış kırmızı renk, anaglif
gözlüklerin kırmızı filtresinden görülmez. Ancak mavi (ya da yeşil) filtreden, yeşil ya da mavi
fon üstünde siyah olarak görülür (Şekil 62).

Şekil 62. Anaglif yöntem
(Kaynak: http://www.onlineschools.org/blog/how-3d-works/)

8.4.2. Polarizasyon Yöntemi
Işığın dalga hareketiyle yayılımında dalgalar yayılma doğrultusunu içeren tüm olası
düzlemler içinde titreşir. Bu ışın destesi birbirine dik iki yönde yayılacak şekilde iki ışın
destesine ayrılabilir. Bunun için polarize edici süzgeçler kullanılır. Bu süzgeçler belirli bir
doğrultudaki ışığı gönderirken diğerlerini yutar. Aynı doğrultulara göre polarize edilen bir
gözlükle bakılırsa fotoğraflar ilgili gözlere sunulmuş olur (Şekil 63).
160

Analog fotogrametride bu yöntem, çok kullanılmamıştır. Çünkü bu yöntemde hem
ışığın düzeyinde eksilmesi, hem de polarizasyon doğrultusunun duyarlı bir biçimde
uygulanması zorunluluğu vardır. Son zamanlarda doğrusal polarizasyon yerine dairesel
polarizasyon kullanılmaktadır. Bunun için, polarize gözlükle birlikte polarizasyon plakası
çeyrek dalga boyu geciktirme yapılır. Böylece ışık destesi sağ ve sol dairesel desteklere ayrılmış
olmaktadır.–Bu yöntem son yıllarda fotogrametrik iş istasyonlarında, yani sayısal fotogrametri
uygulamalarında kullanılmaktadır.

Şekil 63. Polarizasyon yöntemi
(Kaynak: http://www.onlineschools.org/blog/how-3d-works/)

8.4.3. Kırpma Yöntemi
Bu yöntem insan gözünün tembelliğinden yararlanır. Bir nesnenin görüntüsü yaklaşık
0.06 s sürer. Bir görüntünün arkasından hemen ikinci bir görüntü sunulur. Bunun için uygulanan
frekans 16-24 Hz’dir.
Fotogrametride bu özellikten yararlanılarak, görüntüyü açıp kapatan dönel perdeler
kullanılır. Hem projektörlerin önünde ve hem de gözlerin önünde bulunan bu dönel perdeler eş
zamanlı çalışır. Sol projektördeki perde açıkken ekranda yalnız sol fotoğrafın görüntüsü vardır.
Bu sırada da gözlüğün sol gözü açıktır; sol fotoğraf yalnız sol göze ulaşır–Hemen arkasından
sağ projektör ve sağ göz açılır. Bu hareketin -değişimin-hızı saniyede 50-200 kezdir. Yani
frekans 50-200 Hz’dir. Sayısal fotogrametride bugün en çok kullanılan yöntem bu kırpma
yöntemidir (Şekil 64).
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Şekil 64. Kırpma yöntemi

8.4.4. Stereoskop Yöntemi
Bu yöntemde fotoğraflar iki ayrı optik yolla ilgili gözlere sunulur. Optik yol, mercekler,
prizmalar ve aynalar ile oluşturulur. Gözetleme, genellikle bir çift okülerle yapılır. Bu nedenle
göz bakış eksenleri paralel olmak zorundadır. Bu yöntem klasik fotogrametride pek çok analog
aletle, analitik aletlerin tamamında, sayısal fotogrametride de bir iş istasyonda kullanılmıştır
(Şekil 65).
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Şekil 65. Stereoskop yöntemi

8.5. Pseudoskopik Görüş
Fotoğraflar ilgili gözler yerine ters gözlere sunulursa, stereo görüşe benzer, yine
derinlikleri olan bir görüş sağlanır. Ancak derinlikler işaret değiştirir ve yakın nesneler uzak,
uzak nesneler de yakın olur. Bu yalancı üç boyutlu görüşe pseudoskopik görüş denir.
Ölçü Markası
Stereoskopik incelemeyi kolaylaştırmak ve stereoskopik ölçü yapabilmek için, fotoğraf
ile gözetleme sistemi arasında uygun bir yerde özel işaretler bulunur. Bu işaretlere ölçü
markaları denir. Büyüklüğü 50-100 mikron olup, siyah bir benek, içi boş bir halka, ışıklı bir
nokta ya da dijital fotogrametrik sistemlerde imleç biçimindedir. Stereoskopik görüş tam olarak
sağlanınca iki ölçü markası, gözleyiciye tek bir ölçü markasıymış gibi görünür. Aynı nesneye
ait iki fotoğraftaki görüntüler üzerine tam ve doğru olarak yerleştirilirse, üç boyutlu görünümde
ölçü markası tek bir marka olarak ve tam o nokta üzerindeymiş gibi algılanır. Ölçü
markalarından biri, göz başına paralel doğrultuda biraz farklı konumda ise, üç boyutlu görüşte
iki farklı durum söz konusu olabilir. İlki ölçü markası yine tek bir marka olarak görünür ancak
bir miktar ilgili nesnenin önünde, yükseğindedir. İkincisi ölçü markaları iki tane görünür.
Burada ölçü markası nesnenin bir miktar arkasında, altındadır.
Göz bazına paralel yöndeki bu farklılığa yatay paralaks denir. Bu yatay paralaks bir noktada
giderildikten sonra, başka bir noktaya gidildiğinde olasılıkla yine bir yatay paralaks ile
karşılaşılır. Çünkü yatay paralaks yükseklikler ile değişir. Göz bazına dik yöndeki ölçü
markalarının farklılaşmasına da düşey paralaks denir. Bu paralaks görüntüler arasındaki
farklılaşma olarak da düşünülebilir.
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8.6. Aynalı Stereoskop Altında Paralaks Ölçüsü ile Yükseklik Hesabı
Temel üç boyutlu görüş cihazı Aynalı Steresokop ile üç boyutta görüş ve değerlendirme
yapılabilmesi için resimlerin uygun geometrik şartlarda çekilmeleri gerekir. Stereoskopik görüş
için aynı objenin iki farklı noktadan resminin çekilmesi gerekir (Şekil 66).

Şekil 66. Stereoskopik görüş geometrisi
Şekil 66’da, O1 ve O2, sol ve sağ resmin çekim noktası (izdüşüm merkezi), bu iki nokta
arasın B ile gösterilen uzaklık ise baz’dır. s resim kenar uzunluğu (resim uzayında), S (s×mr)
ise resmin arazideki boyutunu, S-B ise model genişliğini ifade etmektedir. Model alanı S×(SB) formülünden hesaplanabilir. Resimler aynalı stereoskop altına yerleştirildikten sonra, üç
boyutlu görüş alanı içerisine düşen noktaların arazi koordinat sisteminde koordinatlarının
tespiti amacıyla, paralaks ölçüsü yapılır. Bu ölçünün esas amacı paralaks ölçüsü yapmak
suretiyle ilgili noktaların gerçek yüksekliklerini hesaplamaktır. Burada sözü edilen ve ölçülen
yatay paralakstır. Paralaks ölçüsü stereo mikrometre veya diğer bir adıyla paralaks çubuğu ile
yapılır. Paralaks çubuğu ile mm ve mm’nin 0.10’u doğrudan okunur, mm’nin 0.01’i tahmin
edilir. Ölçü yapılabilmesi için fotoğraf çiftleri üzerinde tatbik işleminin mutlaka yapılmış
olması gerekir (Şekil 67). Ölçü yapılabilmesi için tatbik mutlaka yapılması gerekir. Ölçülen
değer px (yatay paralaks) olarak adlandırılır.
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Şekil 67. Paralaks ölçüsü ve nokta tatbiki
Yatay paralaks ile yükseklik arasında bir ilişki söz konusudur. Bu ilişki kullanılarak
aşağıdaki formül (82) geliştirilmiş ve bu formülle noktaların yükseklikleri kolay bir biçimde
hesaplanabilir.
∆ℎ = ℎ0

∆𝑃

𝑏+∆𝑃

(82)

Eşitlikte, Δh sol resmin orta noktası ile herhangi bir detay noktası arasındaki yükseklik
farkını, h0 sol resmin orta noktasının yüksekliğini, ΔP ise orta nokta ve ilgili noktada ölçülen
px paralaks değerleri farkını ifade etmektedir. Buradan eğer sol resmin orta noktası yüksekliği
ve herhangi bir detay noktası ile ortaya noktaya paralaks ölçüsü yapılması durumunda
noktaların aynalı stereoskop altında yüksekliklerinin hesaplanabileceği bilgisi ortaya
çıkmaktadır.
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Uygulamalar
İnsan gözü tek gözle üç boyutlu görebilir mi? Hangi durumlarda görebilir? Düşününüz
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Uygulama Soruları
Neden steresokopik görüşe ihtiyaç duyulur? Nedenleriyle açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde üç boyutlu görüş temel bilgisine ilaveten suni olarak stereoskopik görüşün
nasıl yapılabileceğine değinilmiştir. Ayrıca steresokopik görüş ile fotogrametrik açıdan
yapılabilecekler üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Stereoskopik görüş nedir?
2) Monoküler görüş ve binoküler görüş nedir? Açıklayınız.
3) Akomodasyon nedir? Açıklayınız.
4) Suni binoküler görüş ne demektir?
5) İki resim çekim noktası arasındaki mesafe nasıl tanımlanır?
6) İki resmin bindirmeli alanını tarif ediniz?
7) Paralaktik açı kavramını açıklayınız?
8) Stereoskopik derinlik hissi nasıl artırılır?
9) Stereoskopik alan yarıçapı ne demektir?
10) Stereoskopik görme yöntemleri nelerdir?

Cevaplar
1) Fotoğrafların üç boyutlu gözlemi yardımcı araçlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu
araçlarla yapılan görüşe stereoskopik görüş denmektedir.
2) Tek gözle görme işlemine monoküler görüş, çift gözle görme işlemine ise binoküler
görüş denir. İnsan gözü doğal binoküler görüş yapar.
3) Gözün nesnelere göre kendini ayarlamasına akomodasyon ya da uyum denir. Bunun
gerçekleşebilmesi için aynı nesneden göze gelen ışınların bir noktada mutlaka kesişmesi
gerekir.
4) Suni binoküler görüş stereoskopik görüş demektir. Bir yardımcı araç vasıtasıyla
gözün görme yeteneğine katkıda bulunmak anlamı da taşır.
5) İki resim çekim noktası arasındaki mesafeye resim bazı veya arazideki karşılığına
arazi bazı denir. Üç boyutlu görüş olabilmesi için baz değerinin sıfırdan farklı olması gerekir.
6) Ardışık çekilen fotoğraflar birbiri üzerine binmek suretiyle ortak alan oluştururlar.
Bu alana bindirmeli alan ya da model alanı denir. Model alanı içerisinde kalan objeler ancak
stereoskopik olarak gözlenebilir.
7) Paralaktik açı, gözden belirli mesafe uzaklıktaki iki nesne arasındaki derinliğin
gözdeki açısal karşılığıdır. Göz, ne kadar küçük derinliği algılayabiliyorsa görme keskinliği o
derece yüksektir denilir.
8) Bu işlem için suni stereoskopik görüş kapsamında göz bazı büyütülmeli ve suni
görüşün sağlandığı cihazda optik büyütme yapılmalıdır.
9) İnsan gözünün ancak belirli bir mesafede derinlik algılama yeteneği söz konusudur.
Bu mesafeden sonra derinliği algılayamaz. Derinliğin algılanabildiği mesafeye stereoskopik
alan yarıçapı denir.
10) Stereoskopik görme yöntemleri, anaglif, polarizasyon, kırpma ve stereoskop
yöntemlerinden oluşur.
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9. HAVA FOTOGRAMETRİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde genel olarak fotogrametrinin yağın bir biçimde kullanıldığı hava
fotogrametrisinden söz edilecektir. Bu kapsamda, fotoğraf çekimi, fotoğrafların çekimine
yönelik prensipler, çekimde üretilen model ve kolon sayıları, görüntülerin alımında yaşanılan
problemler ve çözümleri, çekim araçları ve eğik kameralar üzerinde durulacaktır. Öğrenciler bu
bilgilerle yaygın yöntem olan hava fotogrametrisi ile proje ve fotoğraf çekim aşamasında
edinimlere sahip olacaklardır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Hava fotogrametrisi nedir?
Fotoğraf çekimi prensipleri nelerdir?
Uçaklarda kullanılan yardımcı araçlar nelerdir?
Eğik kamera hangi amaçla kullanılır?
Görüntü yürümesi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Temel Kavramlar

Fotoğraf
çekimi
ve Temel kavramlar özellikle
kamerlarla
ilgili
temel fotoğraf
ve
türevleri
kavram bilgisine sahip olma. hakkında bilgi verilecektir.

Eğik Kameralar

Bu kameralrın ne zaman ve Eğik kameralar ile ilgili
nden kullanımına ilişkin bilgi bilgiler verilecektir.
edinme becerisi.
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Anahtar Kavramlar
Hava Fotogrametrisi
Resim, Model, Blok
Eğik Kamera
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Giriş
Bu bölümde, fotoğraf çekimi, fotoğrafların çekimine yönelik prensipler, çekimde
üretilen model ve kolon sayıları, görüntülerin alımında yaşanılan problemler ve çözümleri,
çekim araçları ve eğik kameralar hakkında teorik bilgi verilecek bu bilgiler uygulama ile
desteklenecektir.
Hava fotogrametrisi, fotogrametrik tekniğin en yaygın kullanılan sınıflarından biridir.
Bu fotogrametrik sınıfta, uçağa veya benzeri platformlara entegre edilmiş özel kameralar ile
havadan analog veya dijital formda görüntüler çekilir. Bu görüntüler belirli geometrik
koşullarda ve bir dizi kurala uyularak elde edilirler. Söz konusu kurallar uygulanarak fotoğraf
ve türevlerine ilişkin her türlü hesaplama yapılabilir.
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9.1. Bindirmeler, Baz ve Kolonlar Arası Uzaklık
Hava fotoğrafları ilgili araziyi tamamen örtecek şekilde ve sistematik bir biçimde
çekilir. Birbirine paralel uçuş çizgilerini izleyen uçaktan belirli aralıklarla fotoğraflar çekilir
(Şekil 68).

Şekil 68. Hava fotoğrafı çekimi
Uçağın bir doğru hat boyunca çekmiş olduğu fotoğraflar topluluğuna kolon, birden fazla
paralel kolonlardan oluşan fotoğraflar topluluğuna da blok denir. Komşu fotoğrafların
birbirlerini örten ortak bölgelerine bindirme/model alanı, bu alanın miktarına bindirme oranı
denir. Bindirme oranları % ile ifade edilir. Bir kolonda art arda gelen iki fotoğrafın ortak alanına
boyuna bindirme ya da ileri bindirme denir. Yan yana iki kolonun ortak alanına enine bindirme
veya yan bindirme adı verilir. p ile gösterilen boyuna bindirme oranı, şekil 68’den görüleceği
gibi B uzunluğu ile, q enine bindirme oranı da A uzunluğu ile yakından ilgilidir. B, baz
uzunluğu, A ise kolonlar arası uzunluktur. B’nin fotoğraf üzerindeki karşılığı b uzunluğu eşitlik
(83) yardımıyla hesaplanır.
𝑏 = 𝑠(1 − 𝑝)

(83)

𝐵 = 𝑚𝑟 𝑠(1 − 𝑝)

(84)

Eşitliğin her iki tarafı mr ile çarpılırsa eşitlik (84) elde edilir.

Şekil 69’dan, eşitlik (83) ve (84)’e benzer şekilde, B yerine A, p yerine q yazılarak
eşitlik (85) ve eşitlik (86) elde edilir.
𝑎 = 𝑠(1 − 𝑞)

𝐴 = 𝑚𝑟 𝑠(1 − 𝑞)

(85)
(86)

Boyuna ve enine bindirme oranları, uygun olarak seçilir. Standart harita üretiminde
p=%60 (0.60), q=%20 (0.20) olarak alınır. Dijital fotogrametri kapsamında bu değerler p için
%90’a, q için ise %60’a kadar çıkabilmektedir.
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Şekil 69. Baz ve boyuna bindirme ilişkisi
Bir çift fotoğrafın bindirme oranı hesaplanmak istenirse, şekil 69’un üst kısmında
gösterildiği şekilde, görüntülerin ortak alanı çakıştırılır ve bu alanın dışında kalan b uzaklığı
ölçülür. Buradan eşitlik (87) yardımıyla bindirme oranı bulunur.
𝑏

𝑝 = 1−𝑠

(87)

Bir kolondaki resim sayısı nr, kolon uzunluğu lb olmak üzere eşitlik (88) kullanılarak
bulunabilir.
𝑛𝑟 =

𝑙𝑏
𝐵

+1

(88)

9.2. Model Alanı ve Sayısı
Aynı kolonda ardışık olarak çekilmiş ve ortak alanı bulunan iki fotoğrafın bu alanına
stereo model alanı, ya da kısaca model alanı denir. Bir modeldeki kolon sayısı eşitlik (89)’dan
hesaplanır.
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𝑛𝑚 = 𝑛𝑟 − 1 =

𝑙𝑏
𝐵

(89)

Bir proje alanındaki kolon sayısı ise, alanın uçuş doğrultusuna dik olan la kenarına ve
kolonlar arası A uzaklığına bağlı olarak eşitlik (90) ile bulunabilir.
𝑛𝑘 =

𝑙𝑎
𝐴

(90)

Proje alanı düzgün bir dikdörtgen biçiminde ise bloktaki model sayısı eşitlik (91)
yardımıyla bulunabilir.
𝑁𝑚 = 𝑛𝑥 × 𝑛𝑚

(91)

𝑁𝑟 = 𝑛𝑘 × 𝑛𝑟 = 𝑁𝑚 + 𝑛𝑘

(92)

𝐹𝑚 = 𝐴 × 𝐵

(93)

Proje alanı birden fazla düzgün bloklara ayrılıyorsa model sayısı bu şekilde bulunabilir.
Bloktaki resim sayısı eşitlik (92) ile bulunur.

Proje alanı genellikle düzgün bir yapı göstermeyebilir. Toplam model ve resim sayıları,
daha kolay bir biçimde bulunabilir. Bunun için net model alanı bulunmalıdır. Net model alanı,
boyuna ve enine bindirmeler dikkate alınarak bulunabilir. Bu alanın kısa kenarı baz
uzunluğuna, uzun kenarı da kolonlar arası uzaklığa eşittir. Öyleyse net model alanı (93) veya
(94) eşitlikleri ile hesaplanır.

𝐹𝑚 = 𝑚𝑟2 × 𝑠 2 × (1 − 𝑝) × (1 − 𝑞)

(94)

Net model alanı yardımı ile proje alanı F olan bir alandaki toplam model sayısı eşitlik
(95) ile hesaplanır.
𝐹

𝑁𝑚 = 𝐹

𝑚

(95)

Uygulama: Asal uzaklığı 152 mm ve resim boyutları 23x23 cm olan bir kamera ile %60
boyuna %20 enine bindirme oranı ile 1/16000 ölçeğinde resimler çekilecektir. Buna göre;
a-) Baz uzunluğunun resim ve arazideki değerini hesaplayınız.
b-) İki kolon ekseni arasındaki uzaklığı hesaplayınız.
c-) Net model alanını hesaplayınız.
a-) Eşitlik (83) yardımıyla resim üzerindeki baz uzunluğu hesaplanır.
𝑏 = 𝑠(1 − 𝑝) = 23 × (1 − 0.60) = 9.2 𝑐𝑚
Eşitlik (84) yardımıyla arazi üzerindeki baz uzunluğu hesaplanır.
𝐵 = 𝑚𝑟 𝑠(1 − 𝑝) = 16.000 × 0.23(1 − 0.60) = 1472 𝑚
b-) İki kolon ekseni arasındaki uzaklık eşitlik (86) ile hesaplanır.
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𝐴 = 𝑚𝑟 𝑠(1 − 𝑞) = 16.000 × 0.23(1 − 0.20) = 2944 𝑚
c-) Net model alanı eşitlik (93) ya da (94) yardımıyla hesaplanabilir.
𝐹𝑚 = 𝐴 × 𝐵 = 2944 × 1472 = 433.3 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟
𝐹𝑚 = 𝑚𝑟2 × 𝑠 2 × (1 − 𝑝) × (1 − 𝑞) = 16.0002 0.232 (1 − 0.60)(1 − 0.20)
𝐹𝑚 = 433.3 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟

9.3. Baz/Yükseklik Oranı
Binoküler (çift) görme 15 cm’den başlar ve belirli bir uzaklığa kadar devam eder.
Uzaklaştıkça derinlik netliği de azalır. Göz bazı sabit olduğuna göre baz/uzaklık oranı nesne
uzaklaştıkça küçülür. Başka bir ifade ile yakınsama açısının doğrudan bir fonksiyonu olan oran
küçüldükçe derinlik duyarlılığı da azalır. Hava fotogrametrisi için de bu oran kurulabilir ve
stereoskopik ölçmelerin (yüksekliğin) duyarlılığı için kullanılabilir. Hava fotogrametrisinde
buna karşılık gelen oran baz/yükseklik oranıdır. Buradaki yükseklik, doğal olarak araziden
itibaren uçuş yüksekliğidir.
Baz/Yükseklik oranı için eşitlik (96) ile elde edilir. Bu eşitliğe B=mr s(1-p) ile mr=h/c
denklemlerinden ulaşılabilir.
𝐵
ℎ

𝑠

= 𝑐 (1 − 𝑝)

(96)

Resim boyutu s’nin sabit olduğu varsayılırsa, B/h oranı c ve p ile ters orantılıdır. Bu
oranın büyük olması c ve p’nin küçük olması anlamına gelmektedir. Hava fotogrametrisinde,
standart harita üretimi uygulamaları için bu oran, 1/3 ≤ B/h ≤ 4/3 arasındadır.

9.4. Görüntü Yürümesi
Ardışık iki fotoğraf çekimi arasındaki ∆t süresi, uçağın v hızına ve B baz uzaklığına bağlı olarak
eşitlik (97)’den hesaplanır.
∆𝑡 =

𝐵
𝑣

(97)

Hesaplanan baz uzaklığına karşılık gelen ∆t süresi ile fotoğraflar çekilirse, tasarlanan
boyuna bindirme oranı sağlanır.
Ancak pratikte bindirme düzenleyicisi vb. bir araç ile istenilen bindirme otomatik olarak
sağlanır. Bu nedenle ardışık iki fotoğraf çekiminin arasındaki ∆t süresinin hesaplanması gerekli
değildir. dt poz süresi, ya da aydınlatma süresi, objektifin açıklığı ve filmin duyarlılığı ile
ilgilidir. Objektifin açık kalma süresince uçak hareket edeceği için görüntü yürümesi denen
olay meydana gelir. Obje uzayında bir nokta fotoğraf üzerinde çizgi şeklinde oluşur. Bu da
görüntü netliğinin bozulmasına neden olur. ds görüntü yürümesi eşitlik (98) yardımıyla
hesaplanır.
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𝑑𝑠 =

1

𝑚𝑟

𝑉𝑑𝑡

(98)

Şekil 70. Görüntü yürümesini giderici kamera düzeni; a) P noktasına karşı oluşan ds
doğru parçası, b) filmin vf hızı ile ileri geri hareket ettirilme durumu
Eşitlik (98) görüntü yürümesinin uçak hızı, poz süresi ve fotoğraf ölçeği ile doğru
orantılı olduğunu göstermektedir. Bunun olabildiğince küçük tutulabilmesi için bu
değişkenlerin de küçük tutulması gerekir. Oysa uçağın hızını ve poz süresini, belirli bir değerin
altına düşürmek mümkün değildir. Örneğin, 1/5000 fotoğraf ölçeğinde, 1/500 saniyelik bir poz
süresi ile uçak hızı 200 km/saat iken, 22 mikron’luk bir görüntü yürümesi oluşur. Uçak hızı 100
km/saat olsa bile bu sayı 11 mikron’dur. Fotoğraf ölçeğinin 1/20000 olması durumunda aynı
poz süresi ve uçak hızları ile oluşacak görüntü yürümesi değerleri ise 6 ve 3 mikron’dur. Bu
görüntü yürümesini yok etmek için, hava kameralarında şekil 70’de gösterildiği biçimde, filmi
uygun miktarda ileriye hareket ettirerek düzeltme olanakları bulunur. Pozlama sırasında film
de uygun bir miktarda ileriye kayar. Böylece noktaya karşı yine bir nokta görüntü elde edilir.
Görüntü yürümesi, yalnız uçağın hızı nedeniyle oluşmaz. Pozlama sırasında, uçaktaki
hız değişimi nedeniyle kameranın bir miktar hareket etmesinden dolayı da görüntü yürümesi
oluşur. Özetle, görüntü yürümesini giderici kamera düzeni yalnız uçağın ileri hareketi nedeni
ile ortaya çıkan ötelemeyi gidermektedir.

9.5. Uçaklar ve Yardımcı Sistemler
Hava fotogrametrisinde fotoğraflar genellikle uçaklardan çekilir. Şekil 71’de gösterilen ve
fotogrametride kullanılan uçaklarda aşağıdaki özelliklerin bulunması gerekir.
- İleriye, yanlara ve aşağıya iyi bir görüş sağlamalıdır.
- Değişik hızlarda uçabilmeli sözgelimi 150-300 km/h.
- Yakıt ikmali yapmadan en az 4 saat, olabilirse 6-7 saat havada kalabilmeli.
180

-

Deniz yüzeyinden itibaren kolayca 7000-8000 metre yüksekliğe çıkabilmeli.
Kısa pistlere kolayca iniş ve kalkış yapabilmeli.
Ağırlık merkezinin tam altında kamera için bir delik bulunmalı.
Uçak içinde 3-4 kişinin rahatlıkla çalışabileceği bir kabin bulunmalı.

Şekil 71. Hava fotoğrafı çekim uçağı
Uçuş ekibi 3 kişiden oluşur; pilot, navigatör ve fotoğrafçı. Navigatör, uçuşun
planlandığı şekilde yapılmasını sağlayan kişidir. Uçuşun, planlandığı şekilde yapılmasını
sağlamak için navigasyon dürbünü kullanılır. Bu dürbünün kullanılması ile ileriye ve yanlara
geniş bir görüş sağlanır. Dijital kamera ile uçuş yapılması durumunda bu ekipman sayısı
azaltılabilir. İHA ile uçuş yapılması durumunda sadece yerde bir operatörün/navigatörün olması
ekipman açısından yeterlidir.
Son yıllarda fotogrametri uçakları GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) donanımı
ile donatılmıştır. Navigasyon amaçlı GPS’de sayısal olarak hazırlanan uçuş çizgilerinden olan
sapmalar bir ekranda görüntülenerek, planlanan şekilde uçuşun gerçekleştirilmesi
kolaylaşmaktadır. GPS sisteminin diğer bir kullanımını da kinematik GPS’dir. Bu sistem ile de
resim çekim noktalarının (izdüşüm merkezleri) X0, Y0 ve Z0 koordinatları desimetre
doğruluğunda elde edilebilmektedir. Dış yöneltme elemanlarının yarısının fotoğraf çekimi
sırasında belirlenmesi, daha sonraki fotogrametrik çalışmaları kolaylaştırır.

9.6. Fotoğraf Çekimi
Hava fotoğrafları standart fotoğraflar gibi istenilen zamanda ve tarihte çekilmezler. Hava
fotoğraflarının çekimi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir. Bu koşullar;
- Bulutsuz ve güneşli bir hava olması,
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Kar örtüsü olmaması ve geniş yapraklı ağaçların çok yoğun olduğu alanlarda,
yaprakların oluşmadığı ya da döküldüğü mevsimlerde çekim yapılması,
- Güneşin yükseklik açısı 30o’den büyük olması
şeklinde ifade edilebilir.
Yer yüzeyi ve üzerindeki nesnelerden gelecek ışık ışınlarının belirli bir düzeyde olması
da önem arz etmektedir. Başka bir deyişle üzerinde çalışılacak fotoğrafların yeterince kontrastlı
olması sağlanmalıdır. Araştırmalar, güneşin yükseklik açısının 60o olması durumundaki
aydınlanma 100 olarak alınırsa, 30°’lik güneş yüksekliğinde bu aydınlanmanın 40 birim, 25°’lik
yükseklikte ise 30 birim dolaylarında olacağını göstermiştir.
Güneşin yükseklik açısı da, bilindiği gibi güneşin denklinasyonuna ve saat açısına
bağlıdır. Bu da uçuşun uygun mevsim ve saatlerde yapılması anlamına gelir.
Pilotun görevi, daha önce uçuş planı ile sağlanan yükseklikte yatay olarak ve bir doğru
çizgiyi izleyecek şekilde uçağı yönetmektir. Hava akımları dolayısıyla ortaya çıkabilecek
sallanmalara olabildiğince engel olmaktır. Uçuş doğrultusunun başlangıç ve sonları rasıt
tarafından pilota gösterilir. Rasatın görüş alanı nadir noktasından ufka kadardır. Bu geniş görüş
alanı bir navigasyon dürbünü ile de sağlanır. Rasıt, uçuş planlarının üzerinde çizildiği harita ile
araziyi karşılaştırarak uçuş doğrultusunu bulur. Bu doğrultuyu da sürekli izleyerek sapmaları
pilota bilinerek gerekli düzeltmeleri sağlar. GPS desteği ile bu sorun daha kolayca çözülür. Pilot
önündeki bir ekrandan, uçuş çizgisinden olan sapmaları izler.
Kamera operatörü (fotoğrafçı), bindirme düzenleyicisi ya da aynı görevi yapan, başka
bir aletten kamerayı sürekli kontrol eder. Kamera yataylanmalıdır, fotoğrafın kenarını uçuş
doğrultusuna paralel tutar. Rüzgârın etkisiyle, hiçbir önlem alınmazsa gerçekleşen uçuş çizgisi,
planlamalara göre bir miktar sapacaktır (Şekil 72a). Uçağın boyuna ekseni bu sapma açısı a
kadar döndürülürken, kamerada kendi ekseni çevresinde, ters yönde a kadar döndürülerek
fotoğraf kenarları planlanan uçuş çizgilerine paralel duruma getirilmiş olur (Şekil 72b). Böylece
uçağın başı, rüzgâr yönüne doğru uygun bir miktar döndürüldüğü için gerçekleşen uçuş çizgisi,
planlanan uçuş çizgisi ile çakışmış olur. Diğer yandan fotoğraf kenarları da uçuş çizgisine
paralel olacak şekilde kamera döndürüldüğü için bindirmeler planlanan biçimde düzenli olur.
Uçuş mevsimi, ülkemizde 15 Nisan-15 Ekim olarak kabul edilir.
-
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Şekil 72. Rüzgâr etkisinin giderilmesi için uçuş doğrultusunun düzeltilmesi
Ülkemizde hava fotoğrafları çeken iki kurum bulunmaktadır. Bunlar, TKGM (Tapu
Kadastro Genel Müdürlüğü) ve HGK (Harita Genel Komutanlığı/Müdürlüğü)’dır. Bu iki
kurumun tam teşekküllü uçuş donanımları ve kameraları bulunmaktadır. Ayrıca birkaç özel
şirket de hava fotoğrafları çekmektedir.

9.7. Eğik Kameralar
Ayakucu (Nadir) uzaklığı da denilebilecek ν (eğiklik) açısı, 5 graddan büyük olan fotoğraflara
eğik fotoğraf denir. Eğiklik, fotoğraflarda ölçek değişimine neden olur. Düşey fotoğraflarda
yaklaşık da olsa sabit bir ölçekten söz edilebilir. Eğik fotoğraflarda ölçek, nadir uzaklığına ve
fotoğraftaki konumuna göre değişir.
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Şekil 73. Eğik hava fotoğrafı
Şekil 73 yardımı ile, P' noktasındaki fotoğraf ölçeği eşitlik (99) kullanılarak
hesaplanabilir.
𝑐

𝑀1 = 𝑑

(99)

𝑑 = cos 𝜏
ℎ

𝑡 = cos(𝑣+𝜏)

(100)
(101)

(100) ve (101) eşitlikleri yardımıyla eşitlik (99) yeniden düzenlenirse eşitlik (102) elde
edilir.
𝑐

𝑀1 = ℎ (cos 𝑣 − sin 𝑣 tan 𝜏)

(102)

Bu ölçek yalnız P’den geçen ve fotoğraf düzlemine paralel olan arazi doğrusuna karşılık
gelen ve P noktasından geçen fotoğraf yatayı için geçerlidir. P noktasından geçen başka
doğru için ölçek daha küçüktür. P noktasından geçen yatay doğruya P noktasından çizilen dik
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doğru üzerinde bu ölçek minimum değerini alır. M2 ile gösterilecek bu minimum ölçek de eşitlik
(103)’de ifade edilmiştir.
𝑐

𝑀2 = (cos 𝑣 − sin 𝑣 tan 𝜏)2

(103)

𝑀1 = 𝑀2 = 𝑀𝐹

(104)

cos 𝑣 − sin 𝑣 tan 𝜏 = 1

(105)

ℎ

M1 ve M2 eğik fotoğrafların asal ölçeği olarak ifade edilir. P´ noktasından geçen yatay
doğruya P´ noktasından çizilen dik H´ noktasından da geçer. Bu doğrulara karşılık gelen arazi
doğruları ise birbirine dik değildir. Daha genel bir söyleyişle, fotoğraf üzerinde birbirine dik
olan iki doğru arazide birbirine dik değildir. Açılar değişikliğe (deformasyona) uğramaktadır.
Öyle bir F noktası bulunabilir ki tepesi bu noktada bulunan açılar fotoğrafta ve arazide birbirine
eşit olsun. Böyle bir nokta varsa, bu noktada her yöndeki ölçekler de aynı olacak demektir.
Eşitlik (102) ve (103)’de ifade edilen asal ölçeklerin bu noktada aynı olması gerekir.

Eşitlik (104)’de verilen koşul eşitlik (105)’deki gibi yazılabilir.

Şekil 74. Fokal nokta
𝑣

tan v = tan 2

(106)
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𝜏=

𝑣

(107)

2

Öyleyse açıların değişikliğe uğramadığı nokta, ON düşey doğrultu ile OH kamera
ekseninin arasındaki açının, açıortayı üzerindedir (Şekil 74). Bu noktaya fokal nokta denir.
Fokal noktanın asal noktadan uzaklığı eşitlik (108) ile ifade edilir.
𝐻 ′ 𝐹 ′ = 𝑐 tan

𝑣

2

(108)

Bu noktadaki fotoğraf ölçeği de eşitlik (109) ile ifade edilir.
𝑀=

𝑐

ℎ

(109)
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Uygulamalar
İdeal bir fotoğraf çekimi içim hangi şartlar olmalıdır? İnceleyeniz.
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Uygulama Soruları
Fotoğraf çekimi esnasında hangi bindirmeler dikkate alınır? Değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hava fotogrametrisi kapsamında, resim çekimi, çeki,mde kullanılacak uçak ve
sistemler, resimlerin bindirme oranı ve model sayıları, kolon arası uzaklıklar incelenmiştir.
Bunun yanı sıra baz ve yükseklik oranı değerinin seçimi ile ilgili bilgiler de verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Hava fotogrametrisinde kullanılan kameralar hangi tip görüntü alımı gerçekleştirir?
2) Bir uçuş doğrultusu boyunca oluşan resimler topluluğuna ne ad verilir?
3) Kaç çeşit bindirme vardır? Açıklayınız.
4) Baz ile bindirme oranı arasında nasıl bir ilişki var?
5) Model alanı nasıl tarif edilir?
6) Fotogrametride baz/yükseklik oranı neyi ifade eder?
7) Görüntü yürümesi nedir? Açıklayınız.
8) Uçuş ekibi içerisinde kimler bulunmalıdır?
9) Uçaklarda izdüşüm merkezi koordinatını belirlemek üzere hangi yardımcı araç/lar
kullanılır?
10) Fotoğraf çekimi özellikle ne zaman yapılır?

Cevaplar
1) Metrik ve özel dizayn edilmiş kameralar hem analog hem de dijital formatta görüntü
alabilme kabiliyetine sahiptirler.
2) Bir uçuş hattı boyunca oluşan resimler topluluğuna kolon denir.
3) Enine ve boyuna bindirme olmak üzere iki çeşittir. Boyuna bindirme ile fotoğraflar,
enine bindirme ile de kolonlar birbirine bağlanır.
4) Bindirmeli fotoğrafların ortak alanı bindirme oranı nispetinde oluşur. Bir fotoğrafta
bu alan dışındaki boy baza eşittir.
5) Model alanı, bindirme oranınca resimlerin ortak oluşturduğu alan olup, bu alan
üzerinde ancak üç boyutlu görüş ve ölçü yapılabilmektedir.
6) Göz bazı sabit olduğundan nesneden uzaklaştıkça doğruluk düşer. Fotogrametride de
bu oran nesnenin duyarlı bir biçimde görülebilmesi için kullanılır.
7) Uçağın fotoğraf çekim anında pozlanma süresince aldığı yol sebebiyle görüntü
üzerinde noktanın çizgi çizginin ise alan şeklinde oluşması olayıdır. Görüntü kalitesini etkiler
ve belirli bir değerin altında tutulması gerekir.
8) Fotoğraf çekim anında uçakta, pilot, navigatör ve fotoğrafçı bulunmalıdır. Eğer dijital
kamera ile uçuş yapılıyorsa ekipman azaltılabilir. İHA ile uçuşta sadece navigatör yeterlidir.
9) Uçaklarda bu amaçla GPS sistemi kullanılarak izdüşüm merkezi koordinatları
ölçülür. Bu durum uçuş kolaylığı da ağlamaktadır.
10) Fotoğraf çekimi genellikle uçuş mevsimi olan yılın 15 Nisan ile 15 Ekim günleri
arasında yapılması uygundur.
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10. UÇUŞ PLANI HAZIRLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, bir fotogrametrik proje çalışması için gerekli planlama aşamaları teorik ve
uygulamaları olarak anlatılacaktır. Proje alanına göre çekilmesi gereken fotoğraf sayısı, model
alanı ve kolon sayısı bilgilerinin hesaplama yöntemleri detaylarıyla aktarılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Uçuş planı nedir, niçin yapılır?
Fotogrmetrik proje işlem adımları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Uçuş Planı

Bir fotogrametrik proje Uçuş
plan
adımları
öncesinde yapılması zorunlu detaylarıyla anlatılacaktır.
plan becerisi geliştirme.
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Anahtar Kavramlar
Uçuş Planı
Fotogrametrik Proje
Resim, Model, Kolon ve Blok Kavramı
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Giriş
Bu bölümde, fotogrametrik haritası yapılacak bir alan için ortaya çıkarılacak projeye
ilişkin uçuş planı yapımı hakkında bilgiler verilecektir. Bu plan ile fotogrametrik projenin işlem
adımları teorik ve uygulamalı olarak öğrenilmiş olacaktır.
Fotogrametrik bir projenin gerçekleştirilmesi için resim çekimi öncesinde uçuş planı hazırlanır.
Planlama sonucunda uçuş çizgileri ve uçuş yükseklikleri proje alanının uygun ölçekli haritası
üzerine çizilir ve ilgili bilgiler kaydedilir (Şekil 75).
Uçuş planının yapılabilmesi için önce kamera ve fotoğraf ölçeğinin belirlenmesi gerekir.
Bu iki parametre de çekilecek fotoğrafın amacına göre belirlenir. Kırsal alandaki harita üretim
projelerinde, topografik harita üretiminde geniş ve çok geniş açılı kameralar tercih edilir.
Meskûn alanda normal açılı kameraların kullanılması daha uygundur.
Fotoğraf ölçeği ise, hava fotoğrafının kullanılma amacına, değerlendirme yöntemine ve
öngörülen doğruluk derecesine bağlı olarak seçilir. İlke olarak tüm isteklere cevap verecek en
küçük fotoğraf ölçeği alınır. Daha az sayıda fotoğraf ve model oluşacağı için ölçeğin
olabildiğince küçük seçilmesi ekonomi sağlar.
Foto-yorumlama amacı ile çekilecek fotoğraflarda, yorum konusu fotoğraf ayrıntılarının
tanınabilmesi, fotoğraf ölçeğinin küçük olmasını engeller. Benzer şekilde ölçü konusu
ayrıntıların, diğer haritaya aktarılacak bilgilerin tanınabilmesi de, stereo değerlendirme amaçlı
fotoğraf çekiminde fotoğraf ölçeğine bir sınır getirir. Klasik fotogrametrik harita üretimi amacı
ile çekilen fotoğrafların ölçekleri ile harita ölçekleri arasında pratikte eşitlik (110)’da verilen
bağıntı vardır.
𝑚𝑟 = 𝑐𝑘 √𝑚𝑘

(110)

mk harita ölçeğinin paydasıdır. Formülde yer alan ck katsayı 150-250 arasında değer
almakta olup genellikle uçuş planı çalışmalarında 200 değeri kullanılır. Farklı harita ölçekleri
için (110) eşitliğinden bulunan fotoğraf ölçekleri ve fotoğraftan haritaya büyütme oranları
Tablo 4’de verilmiştir.
Fotoğraf ölçeklerinin belirlenmesinde, model pafta ilişkisi, alışkanlıklar, daha önceki
uygulamalar, sözleşmeler ve yönetmelikler rol oynar.
Tablo 4. Harita ve fotoğraf ölçekleri, büyütme oranları
Har
ita Ölçeği 000
𝑚𝑘
Fot

oğraf
Ölçeği 𝑚𝑟

000

1

2
000

6

5
000

9
000

1
0000

1
4000

2
5000

2
0000

5
0000

3
2000

10
0000

4
5000

65
000
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Bü

yütme
.0
Oranı 𝑚𝑟 /
𝑚𝑘

6

4
.5

2.
8

2.
0

1.
3

0.
9

0.
6

Şekil 75. Uçuş plan ve güzergâhı
(Kaynak: http://eijournal.com/print/articles/moving-forward-with-uas-mapping)

-

Uçuş doğrultusunun seçiminde de aşağıdaki faktörler göz önünde tutulur:
Arazinin engebe durumu,
Proje alanın konumu; örneğin deniz kenarında ya da komşu ülkenin sınırlarına yakın
oluşu gibi,
Proje alanının biçimi; örneğin yol etüdü vb. bir çalışma yapılacaksa geçki boyunca
fotoğraf çekilecektir.
Önceden belirlenebiliyorsa proje alanındaki fotoğraf çekim zamanındaki egemen
rüzgârlar.

Tersine bir engel yoksa uçuş çizgileri kuzey-güney ya da doğu-batı yönünde paralel
çizgiler biçiminde oluşur. Uçuş çizgileri yönünde arazi düzgün bir biçimde yükseliyorsa, uçuş
çizgilerinin yükseklikleri de adım adım arttırılabilir veya azaltılabilir.
Klasik fotogrametri kapsamında fotoğraf çekiminde, ileri bindirme oranı % 60’dır. Yan
bindirme oranı ise %15-%30 gibi herhangi bir oran alınabilir. Bu oranlar dijital fotogrametride
daha da büyütülerek %60’kadar çıkarılabilir. Uçuş çizgilerinin pafta orta eksenleri ile
çalıştırılarak, paftaların minimum modelle kapatılması ilkesi uygulanacaksa, yan bindirme
oranları %20-30 arasında herhangi bir değer alacak şekilde yaklaşık bir fotoğraf ölçeği seçilir.
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10.1. Uçuş Planı Aşamaları
Fotogrametrik projenin yapılabilmesi resimlerin çekimi ve değerlendirilmesi öncesinde
planlanacak uçuşa başlıdır. Fotogrametrik proje adımları şekil 76’da gösterilmektedir. Bu
adımlar incelendiğinde değerlendirme aşamasına kadar yapılacak tüm işlemler uçuş planı
kapsamında değerlendirilmelidir.

Şekil 76. Fotogrametrik işlem adımları
Uçuş planı, haritası yapılacak bölgede uçuştan önce yapılan plandır. Uçuş planları
bölgeye ait küçük ölçekli (örneğin 1/25000) ölçekli haritalar, yüksekten alınmış küçük ölçekli
hava fotoğrafları ya da Google Earth görüntüleri üzerinde hazırlanır.
Uçuş planlarının sağlıklı yapılabilmesi için amaca uygun uçak seçilir. Seçilen uçağın
hızı 250-300 km/saat civarında olmalıdır. Uçuş doğrultusu, arazinin engebe durumu, proje
alanının konumu (deniz kenarı, ülke sınır gibi), proje biçimi (yol etüdü vs.), proje alnındaki
rüzgâr durumlarına göre belirlenir. Herhangi bir engel söz konusu değilse uçuş yönü doğu-batı
ya da kuzey-güney seçilir. Çekim anında havanın bulutsuz ve güneşli, kar örtüsü olmaması ve
geniş yapraklı ağaçlı alanlarda yaprakların ya küçük ya da dökük olması ve güneşin yükseklik
açısının 30’den büyük olması gerekir. Uçuş planı aşağıda ifade edilen adımlar halinde yapılır.
- Resim ölçeği eşitlik (110) yardımıyla belirlenir.
- Kamera belirlenir. Kamera resim boyutu ve sabitine göre kolon genişliği ve uçuş
yüksekliği tespit edilir.
- Kolonlar arası yan bindirme oranı (q) belirlenerek, çalışma bölgesinin eni ve boyu
ölçülür.
- Resmin arazideki boyutu hesaplanır.
- Fotoğraf ölçeği, fotoğraf boyutu ve boyuna bindirme oranına bağlı olarak uçuş bazı
hesaplanır.
- Fotoğraf çekimi ve değerlendirmede kullanılacak boyuna bindirme oranı (p) tespit
edilir.
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- Kolon sayıları, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney yönlerinde arazinin enine uzunluğu,
kolonlar arası uzunluk ve fotoğraf boyutunun arazideki boyutuna göre hesaplanır
- Kolon sayısına karşılık gelen q yan bindirme oranı yeniden hesaplanır.
- Altlık üzerine kolonlar yerleştirilir.
- Uçuş ekseni, doğrultusu çizilir.
- Uçuş ekseni üzerinde resim çekilecek noktalar belirlenir, işaretlenir.
- Her bir kolon için uçağın deniz seviyesinden olan yüksekliği hesaplanır.
- İki fotoğraf çekimi arasındaki süre uçağın hızı ve baz uzunluğuna bağlı olarak saniye
biriminde hesaplanır.

10.2. Resimlerin Örtüşmesi (Bindirilmesi)
Ardışık ya da komşu resimlerin ortak/bindirmeli kısımlarına bindirme alanı (model
alanı) denir (Şekil 77). Resimler için iki çeşit bindirme oranından bahsedilir. Bunlar boyuna
bindirme ve enine (yan) bindirmedir. Boyuna bindirme, uçuş çizgisi boyunca ardışık resimlerin
bindirilmesine denir (p: %60-%90). Enine bindirme ise, iki uçuş çizgisi arasında yer alan
resimler arasındaki bindirme oranına denir (q: %15-%30). Bu oran dijital görüntü alımında
%60’a kadar çıkabilmektedir.

Şekil 77. Model, kolon ve yan bindirme
Resim bazı ile boyuna bindirme arasındaki ilişki b=s(1-p) eşitliği ile sağlanır. Şekil
78’den haritası yapılacak alanda kolon boyu (111) eşitliği yardımıyla hesaplanır. Şekil 78’e
göre uçuş doğu-batı yönünde yapıldığı düşünülürse kolon boyu ve kolondaki model sayış yine
(111) eşitliğinden elde edilir.

(111)

𝐿 = (𝑆 − 𝐵) + (𝑛𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 − 1)𝐵; 𝑛𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 =

𝐿−𝑆+2𝐵
𝐵

; 𝑛𝑟𝑒𝑠𝑖𝑚 = 𝑛𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 + 1

Eşitlikte, L kolon boyu, nmodel kolondaki model sayısı ve nresim ise kolondaki resim
sayısını ifade etmektedir. Bir kolondaki resim sayısı planlanırken, kolonun başında ve sonunda
boşluk kalmaması için en az birer veya ikişer resim fazladan çekilir.
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Şekil 78. Harita alanı en ve boyu
G genişliğinde bir arazi parçasının haritasının yapılması durumunda, bu arazi bir kolon
ile kaplanamayabilir. Bu sebeple haritası yapılacak alanın kaç kolon ile kaplanacağı da
planlama esnasında belirlenmelidir. Belirli bir genişlikteki arazinin kaç kolon ile kaplanacağı
(112) eşitliği yardımıyla belirlenir.
𝐺+𝑆𝑞

𝑛𝑘 =

(112)

𝑆−𝑆𝑞

Başlangıçta belirlenen bindirme oranında göre kolonlar tam sayı ile ifade edilecek
şekilde araziyi kapatmayabilir. Bu durumda kolon sayısının (nk) tam sayı değeri olacak şekilde
enine bindirme oranı yeniden hesaplanır. Hesaplama aşağıdaki eşitlikle yapılır (113).
𝑛 𝑆−𝐺

𝑞 = 𝑆(𝑛𝑘

(113)

𝑘 −1)

Uygulama: Geniş açılı 15 cm kamera sabitli bir kamera (s=23 cm) ile 20 km
uzunluğunda bir kolonun %60 bindirmeli resimleri çekilecektir. Çekilecek resim ölçeği
1/14000 olup, arazinin ortalama yüksekliği 250 m’dir. Buna göre;
a) Uçuş yüksekliğini,
b) Değerlendirilecek model sayısını,
c) Çekilecek resim sayısını hesaplayınız.
a) h=mr×c=14000×0.15 m= 2100 m
b) 𝑛𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 =
𝑐) 𝑛𝑟𝑒𝑠𝑖𝑚

𝐿−𝑆+2𝐵
𝐵

; S=0.23×14000=3220 m; B=3220×(1-0.60)=1288 m

20000 − 3220 + 2 × 1288
= 15.03 ≅ 16 model
1288
= 16 + 1 = 17 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑚
𝑛𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 =

Uçuş planı esnasında model, kolon ve blokta kullanılması gereken kontrol nokta sayıları
da belirlenir. Her modelde koordinatları bilinen üç noktaya ihtiyaç vardır. Bu noktalara pas
veya kontrol noktası denir. Bu üç nokta modele en iyi dağılmış noktalar olmalıdır. Bu noktalar
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hem jeodezik hem de fotogrametrik yöntemle atılabilirler. Fotogrametrik yöntemle nokta
atılması işlemine havai veya fotogrametrik nirengi denir. Bu noktalar fotogrametrik olarak
kontrollü olacak şekilde her model iyi dağılan dört nokta şeklinde atılır (Şekil 79). Bu yöntemde
her modelde iyi dağılmış dört nokta olacak şekilde arazide/resimde kontrol noktası işaretlenir.
Modeller çakıştırıldığında ilk modelde dört, takip eden modellerde, bir önceki modelin iki
noktası kullanıldığından iki nokta bulunur. Buna göre bir kolondaki nokta sayısı,

Şekil 79. Blok kontrol nokta dağılımı
𝑛𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎 = 4 + (𝑛𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 − 1) × 2

(114)

eşitliği ile hesaplanır. Dijital fotogrametri kapsamında dijital kamera ile çekilen
görüntüler için yapılacak uçuş planı klasik fotogrametride
gerçekleştirilen plan ile teorik açıdan uyum
göstermektedir. Ancak dijital fotogrametride plan güncel
yazılımlarla otomatik olarak yapılmaktadır. Aşağıdaki
uygulamada bir dijital kamera ile görüntü alınması
durumunda planın nasıl yapılacağı örneklenmiştir.
Uygulama: Pafta boyutları Doğu-Batı=546 m ve Kuzey-Güney=694 m olan 1/1000
ölçekli bir harita üretimi için, UltraCam-X dijital hava kamerası ile 5 paftayı içeren D-B
yönünde bir kolonluk uçuş yapılacaktır. Verilenlere göre;
a) Uçuş yüksekliğini hesaplayınız?
b) Çekilecek resim sayısını bulunuz?
c) 2. modelin alanı kaç hektardır hesaplayınız?
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c=100 mm, GSD (YÖA)=7.2 cm (Yer Örnekleme Aralığı), px=7.2 μm (piksel boyutu).
Yer örnekleme aralığı (YÖA) görüntü üzerindeki pikselin arazideki karşılığı boyuttur.
a) h=c×(GSD/px)=100 mm (7.2 cm/7.2 μm)= 1000 m
b) L=546×5=2730 m; S1 (resim kısa kenarı)=
c) L=546×5=2730 m; resim kısa kenarı, S1=9420×7.2 cm=678.24 m;
B=S1×(1-p)=678.24×0.4=271.296 m
nmodel=(L-S1+2×B)/B=(2730-678.24+2×271.296)/271.296=9.56≈10 model
nresim=10+1=11+4 (baş ve son)= 15 resim
d) F=B×S2=271.296×(14430×7.2 cm)=28.19 hektar, S2 resim uzun kenarıdır.
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Uygulamalar
Uçuş planı aşamalarını inceleyerek ideal bir plan için gerekli koşulları gözden geçiriniz.
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Uygulama Soruları
Fotogrametride uçuş planı neden yapılr? İnceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde uçuş planı aşamsında elde edilmesi gereken bütün parametrelere ilişkin
basit ve genel metotlar hakkında bil edilmiştir.

205

Bölüm Soruları
1) Hava fotoğrafı çekiminde baz öncelikle neye göre belirlenir?
2) Dijital kameralarla görüntü alımı durumunda enine bindirme oranı hangi aralıkta
olur?
3) Fotogrametrik işlem adımları nelerdir?
4) Çifte resim değerlendirmesi hangi adımlardan oluşur?
5) Fotogrametrik uçuş yapacak uçakların hız limitleri hangi aralıktadır?
6) İki fotoğraf çekimi arasında geçen süre nasıl hesaplanır?
7) Bir fotogrametrik blokta kolondaki model sayısı nasıl belirlenir?
8) Bütün kontrol noktaları jeodezik yöntemle belirlenmez. Neden?
9) Dijital fotogrametride uçuş plan aracı nedir?
10) Fotogrametrik bir projenin ilk adımı nedir?

Cevaplar
1) Baz fotoğrafın yüzde kaç bindirmeli çekilmesi gerektiği noktasında önemli bir
parametre olup, boyuna bindirme oranı ile direk ilintilidir.
2) Bu kameralarla fotoğraf çekimi söz konusu olduğunda enine bindirme oranı %60
seviyesine kadar çıkmaktadır.
3) Uçuş planı, arazide yer kontol noktası tesisi, resim alımı ve değerlendirme
fotogrametrik işlemin başlıca adımlarıdır.
4) Çift resim değerlendirmesi karşılık ve mutlak yöneltme adımlarından oluşmaktadır.
5) Bu uçakların hız limitleri 250-300 km/saat aralığında olmalıdır.
6) Bu süre uçağın hızı ile baz uzunluğuna bağlı olarak saniye biriminde hesaplanır.
Planlamada dikkate alınması gereken bir değişkendir.
7) Model sayısı, arazinin kolon boyu, fotoğraf boyutuna bağlı olarak belirlenir.
8) Fotogrametrik yöntem jeodezik yönteme göre maliyet açısından önemli üstünlük
sağlar. Bu sebeple fotoğraflar üzerinden noktaların belirlenebilmesi adına maliyet ve zaman
tasarrufu yapılır.
9) Dijital fotogrametride uçuş planları tam otomatik bir şekilde bilgisayar ortamında
değişik uçuş planı yazılımları ile gerçekleştirilmektedir.
10) Bir fotogrametirk projenin ilk adımı uçuş planlaması yapmaktır.
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11. HAVA FOTOĞRAFLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (TEK VE
ÇİFT RESİM)

207

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde hava fotoğraflarının değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır. Hava
fotoğrafları tek ya da çift olmak üzere iki farklı biçimde değerlendirildiğinden, hem tek hem de
çift resim değerlendirmesi ile ilgili yöntemler anlatılacaktır. Bunun dışında çoklu fotoğrafın
değerlendirildiği fotogrametrik nirengi yöntemi ve bu yöntem için ihtiyaç olan kontrol noktaları
detaylı bir biçimde anlatılacaktır. Bu bölüm planlam sonrası ilk adım olarak
değerlendirilmelidir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Tek rsim değerlendirmesi nedir?
Çift resim değerlendirmesi nedir, kullanılan yöntemler nelerdir?
Fotogrametrik nirengi ne amlama gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Tek resim değerlendirmesi

Tek fotoğraf kullanarak Bu
yöntem
harita üretimi becerisi elde konularda
etme.
aktarılacaktır.

Çift resim değerlendirmesi

Çift fotoğraf kullanarak Çift resim değerlendirmesi
harita üretimi becerisi elde ile ilgili konularda bilgi
etme.
sunulacaktır.

ile

ilgili
bilgi
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Anahtar Kavramlar
Değerlendirme
Fotogrametrik Nirengi
Kontrol Noktaları
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Giriş
Bu bölümde, fotogrametrinin üretim aşaması olan değerlendirme yöntemlerinden
bahsedilecektir. İlgili konuları öğrenen öğrenciler tek ve çift fotoğrafları değerlendirmek
suretiyle fotogrametrik harita ürünün ortaya koyabileceklerdir.
Fotogrametrinin amacı, fotoğraflar yardımıyla nesne ve çevresi hakkında güvenilir
bilgiler elde etmektir. Nesnenin şekil, boyut, konum gibi geometrik özelliklerinin belirlenmesi
için fotoğraflar değerlendirilir. Fotogrametride değerlendirme, fotoğraflardan harita üretmek,
ya da daha önce yapılmış haritaları güncelleştirmek anlamına gelmektedir. Fotoğraflardan
harita benzeri ürünler üretmek (fotoplan, ortofoto), fotoğraflardan sayısal bilgiler elde etmek
ve fotogrametrik sayısallaştırma kavramları da, değerlendirme içinde düşünülebilir.
Fotoğrafların harita yapımı amacı ile değerlendirilmeleri, kullanılan fotoğraf sayısına
göre tek fotoğraf değerlendirmesi ve çift (stereo) fotoğraf değerlendirmesi şeklinde
olabilmektedir.
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11.1. Tek Resim Değerlendirmesi
Merkezi izdüşümün genel kuralı olarak 3 boyutlu bir uzay, 2 boyutlu düzlem bir
izdüşümden yani tek bir fotoğraftan elde edilemez. Ancak, tek fotoğraf yardımı ile ve projektif
bağlantılardan yararlanarak düzlem nesne yeniden oluşturulabilir. Değerlendirme
çalışmalarının tek tek fotoğraflardan yapılmasına düşeye çevirme veya rödresman denir.
Hava fotogrametrisinde, objenin düzlem olması, arazinin düzlem olması anlamına
gelmektedir. Yer yüzeyi üzerinde tam düzlem biçiminde araziler bulmak olası değilse de
düzleme çok yakın yüzeyler bulunabilir. Bu tür alanlarda, tek bir hava fotoğrafı kullanarak,
arazinin planimetrik konumu, yani X, Y koordinatları elde edilebilir.
Böyle bir değerlendirmenin yapılabilmesi için, ilgili hava fotoğrafının dış yöneltme
elemanlarının bilinmesi gerekir. Bu dış yöneltme elemanları da genellikle bilinmez. Bunun
yerine fotoğrafın uygun yerlerine dağılmış 3 ya da kontrollü olması bakımından 4 kontrol
noktası kullanılır. Kontrol noktaları, X, Y, Z arazi koordinatları bilinen noktalardır.
Koordinatlar jeodezik yöntemlerle arazide yapılan ölçülerle bulunabileceği gibi fotogrametrik
nirengi yöntemi uygulanarak fotogrametrik yöntemle de bulunabilir. Kimi durumlarda da
kontrol noktaları, harita ve fotoğraf üzerinden seçilebilen belirgin noktalarda olabilmektedir.
Tek resim değerlendirmesinde amaç; resim eğikliklerinden (ω ve φ) meydana (arazi düz
olmalı) gelen hataları gidermektir. Eğer resim düzlemi arazi düzlemine paralel değilse arazide
kare şeklinde olan yapı resimde herhangi bir dörtgen olur. Bu şeklin tekrar kareye
dönüştürülmesi gerekir (Şekil 80). Hava fotogrametrisinde tek tek resimlerle yapılan bu
değerlendirmeye tek resim değerlendirmesi veya Rödresman denir. Değerlendirmenin
yapılabilmesi için resimde ve arazide koordinatları bilinen noktalara vardır. Aksi takdirde tek
resim değerlendirmesi sayısal ya da optik olarak yapılamaz.

Şekil 80. Tek resim değerlendirmesi
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Tek fotoğraf değerlendirmesi için günümüze kadar aşağıda belirtilen yöntemler
kullanılmıştır.
- Grafik yöntem
- Basit optik yöntem
- Optik-Fotoğrafik yöntem (Optik-Mekanik Rödresman)
- Sayısal yöntem
Günümüzde sayısal yöntemle tek fotoğraf değerlendirilmesi yapılmaktadır. Hangi yöntem
uygulanırsa uygulansın aşağıda belirtilen iki koşulun mutlaka olması gerektiği
unutulmamalıdır. Bu koşullar, arazinin düz olması ve fotoğraf üzerinde uygun konumda en az
üç kontrol noktası ya da tercihen fotoğrafın köşelerinde birer kontrol noktası bulunmasıdır.

11.1.1. Optik Rödresman
Bu metodun uygulanabilmesi için arazinin düz olması gerekir. Daha çok küçük çaptaki
işlerde harita üzerindeki detayların tamamlanması amacıyla kullanılan basit bir metottur.
Arazideki bir kare, arazi ile resim düzlemi paralel olmadığı zaman resim üzerinde herhangi bir
dörtgen şeklinde oluşur. Arazi koordinatları bilinen ve resim üzerinde de görülebilen üç/dört
nokta yardımıyla resim eğikliklerini giderebilen ve istenilen ölçekte fotoğrafların elde edildiği
alet “Rödresman Aleti” olup, optik rödresman işlemi bu alet yardımıyla yapılmaktadır. Bu
şekilde rödresman aleti ile eğiklikleri giderilmiş ve ölçeklendirilmiş fotoğraflara aynı zamanda
fotoplan denir. Rödresman aletinde bir takım hareketler yapılmak suretiyle fotoğraflar yeniden
baskı işlemine tabi tutulur. Bu hareketlerin bazıları paftayı taşıyan izdüşüm masasına, bazıları
filmi taşıyan kameraya verilir. Z yönündeki hareket projektöre (kameraya) (büyütme-küçültme
hareketi) verilir. Y ve X yönündeki kayma hareketleri paftaya verilir.

11.1.2. Sayısal Tek Fotoğraf Değerlendirmesi (Sayısal Rödresman)
Bu yöntem, fotoğraf üzerinde noktaların koordinatlarının ölçülmesine ve bu
koordinatlardan arazi koordinatlarının hesaplanması temeline dayanır. Ölçülen koordinatlardan
arazi koordinatlarının hesaplanmasında iki farklı yaklaşım düşünülebilir. Bu yaklaşımlardan
biri izdüşüm denklemleri yardımı çözüm, diğeri ise projektif dönüşüm formülleri ile çözümdür.
Sayısal tek fotoğraf değerlendirmesi olarak ifade edilen bu yöntemde yapılan iş aslında,
hatalı görüntüye geometrik dönüşüm uygulayarak hataları gidermektir. Bu durumda problem,
geometrik hataları düzeltmek için kullanılacak hata düzeltme fonksiyonunu (dönüşüm
fonksiyonunu ve parametrelerini) belirleme ve hesaplama problemi olarak ele alınmalıdır.
Tek bir resim olması durumunda, resmi sayısal olarak değerlendirmek üzere yapılması
gereken bir takım işlemler mevcuttur. Görüntü üzerinde en az 3 veya kontrol için 4 noktanın
koordinatları ile biliniyor olmalıdır. Şekil 81 üzerindeki A, B, C ve D noktaları arazi
koordinatları bilinen noktalar (kontrol-pas noktaları), P1, P2, P3 ve P4 noktaları ise sayısal
rödresmanla ile arazi koordinatları hesaplanmak istenen noktalardır. Bu hesaplama işlemi
izdüşüm denklemleri ya da projektif dönüşlüm ile gerçekleştirilir. Tüm noktaların resim
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koordinatları ölçülür. Daha sonra ifade edilen yöntemleri kullanılarak bir nokta için arazi
koordinatları hesaplanır.

Şekil 81. Sayısal rödresman

11.2. İzdüşüm Denklemleri İle Çözüm
Fotogametrinin matematik temel bölümünde açıklanan izdüşüm denklemleri aşağıdaki
biçimde yeniden düzenlenebilir.
𝑋 = 𝑋0 + (𝑍 − 𝑍0 )

(115)

𝑌 = 𝑌0 + (𝑍 − 𝑍0 )

𝑚11 𝑥 + 𝑚12 𝑦 − 𝑚13 𝑐
𝑚31 𝑥 + 𝑚32 𝑦 − 𝑚33 𝑐

𝑚21 𝑥 + 𝑚22 𝑦 − 𝑚23 𝑐
𝑚31 𝑥 + 𝑚32 𝑦 − 𝑚33 𝑐

Eşitlikte, X,Y,Z arazi koordinatları, x ve y resim koordinatları, c kamera sabiti, X0,Y0
ve Z0 izdüşüm merkezinin arazi koordinatları, mij katsayıları ise M ortogonal dönüşüm
matrisinin elemanları olup içerisinde 3 adet açısal dönme değişkenini barındırmaktadır.
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Arazi düz olarak kabul edildiğine göre Z-Z0=-h, yani uçuş yüksekliğine eşittir. Bir
fotoğrafın dış yöneltme elemanları biliniyorsa eşitliğin sağ tarafındaki x, y dışında tüm
katsayılar biliniyor demektir. Resim koordinatları (x, y) verilen bir noktanın (X, Y) arazi
koordinatları kolayca hesaplanabilir. Fotoğrafların dış yöneltme elemanları, bir iki özel durum
dışında genel olarak bilinmez. Böyle bir değerlendirme yapabilmek için önce bu elemanların
hesaplanması gerekir.
Dış yöneltme bilinmeyeninin (X0, Y0, Z0, φ, ω , κ) çözülebilmesi için altı denklem olması
gerekir. Üç kontrol noktası ile bu altı denklem oluşturulabilir. Bu üç denklemin birbirinden
bağımsız olması gerekir. Söz gelimi üçü bir doğru üzerinde bulunan üç kontrol noktası ile üç
denklem yazılabilirse de bu üç denklem birbirine bağımlıdır.

11.3. Projektif Dönüşüm İle Çözüm
Fotoğraf üzerindeki noktaların ölçülen x ve y koordinatları ile bu noktaların X ve Y
arazi koordinatları arasındaki matematiksel ilişkiler projektif dönüşüm formülleri ile de
sağlanabilir. Ancak bu dönüşüm formüllerinin merkezi izdüşümün özelliklerini koruması
gerekir. Örneğin, çifte oran özelliğini koruyan bir dönüşüm formülü olmalıdır. (116) eşitliği ile
verilen projektif dönüşüm formülleri fotoğrafın geometrik özelliğini korur.

𝑌=

𝑏1 𝑥+𝑏2 𝑦+𝑏3
𝑐1 𝑥+𝑐2 𝑦+1

𝑋=

𝑎1 𝑥 + 𝑎2 𝑦 + 𝑎3
𝑐1 𝑥 + 𝑐2 𝑦 + 1

(116)

Bu yaklaşımda önce bilinmeyen parametreler (ai, bi ve ci) kontrol noktaları kullanılarak
hesaplanır. Dört kontrol noktası ile bu bilinmeyenler cebirsel olarak daha fazla sayıda kontrol
noktası ile de dengelemeli olarak bulunabilir.
Bu yaklaşımda resim koordinatları ve c kamera sabiti gerekmemekte, x ve v ölçülen herhangi
bir koordinat sistemindeki koordinatlar yeterli olmaktadır. Bu dönüşüm yaklaşımında iç
yöneltme elemanları gerekmemektedir. Uzay geriden kestirme ile karşılaştırılırsa, üç kontrol
noktası yerine dört kontrol noktası gerekmektedir. Projektif dönüşüm yaklaşımı metrik kamera
sınırlamasını ortadan kaldırmaktadır. Herhangi bir kamera ile çekilmiş bir fotoğraf da dönüşüm
yaklaşımı ile sayısal değerlendirilebilir.

11.4. Yükseklik Farkından İleri Gelen Hata (Rölyef Hatası)
Tek resim değerlendirmesinde obje uzayında noktalar arasında rölatif olarak yükseklik
farkı söz konusu ise noktalar görüntü üzerinde yükseklikten dolayı belirli bir miktarda kaymaya
uğrar. Bu kaymaya rölyef hatası veya yükseklikten meydana gelen nokta kayması denir. Bu
kayma miktarının modellenerek, uçuş öncesi ve sonrasında resim koordinatlarına düzeltme
olarak getirilmesi gerekir. Şekil 82’de tek resim değerlendirmesinde rölyef hatasının fotoğraf
üzerindeki etkisine ilişkin geometri sunulmaktadır.
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Şekil 82. Rölyef hatası ve düzeltmesi
Rölyef hatası eşitlik (117) yardımıyla giderilir.
∆ℎ
ℎ

=

∆𝑟
𝑟

=

∆𝑅
𝑅

; 𝑟 = √𝑥 2 + 𝑦 2 ; ∆𝑟 = 𝑟

∆ℎ
ℎ

(117)

Eşitlikte ∆r, ∆h yükseklik farkından dolayı fotoğrafta meydana gelen kayma miktarıdır.
r fotoğraf üzerinde çapsal uzaklığı ifade etmektedir. Eşitlikten hatanın küçük olmasının
istenmesi durumunda, fotoplan vaya rödresman için asal (odak) uzaklığı büyük olan
kameraların kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır. Rödresman uygulamalarında genelde
normal ve dar açılı kameralar kullanılmıştır. Tek bir resim rödresmana tabi tutulabilir ancak
proje alanından birden çok resim bulunması durumunda bu resimler tek tek rödrese edilip ortak
alanları atılmak suretiyle birleştirilmeleri gerekir. Bu işlemde, resimlerin bindirme bölgeleri
kesilip atılarak kenarlaştırma yapılır. Bu şekilde birleştirilmiş resim topluluğuna fotomozaik
denir. İki resmin bir araya getirilmesi için üç farklı durum söz konusudur. Fotomozaik üretimi
esnasında resimlerin bindirmeli alanları kesilirken rölyef hata miktarına göre şekil 83’deki 3.
durum dikkate alınmalıdır. Eğer resimler 3. durumda kesilirse deformasyon varsa yok olacak
ve kenarlaşma sağlanacaktır. Bu işlemde amaç var olan bozulma miktarının her iki resme eşit
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dağıtılmasıdır. Fotomozaik yapımında resimlerin kesim yeri bindirilmiş bölgenin ortasıdır. İster
boyuna ister enine bindirme olsun her ikisinde de aynı kural geçerlidir.

Şekil 83. Fotomozaik üretilmesi ve resim kenarlaştırma

11.5. Çift Fotoğraf Değerlendirilmesi (Stereo Değerlendirme)
Tek bir hava fotoğrafından yükseklik bilgileri elde edilemez. Üçüncü boyut, ancak, aynı
alana ait iki farklı noktadan çekilmiş fotoğraflarla elde edilir. Fotoğraf çiftleri yardımı ile metrik
bilgilerin elde edilmesine çift fotoğraf değerlendirmesi denir. Böyle bir değerlendirme
çoğunlukla çift fotoğraf değerlendirme aletlerinde stereo görüşle yapıldığı için stereo
değerlendirme adı verilir. Stereo değerlendirme üç değişik yöntemle yapılabilir.
- Analog stereo değerlendirme
- Analitik stereo değerlendirme
- Dijital stereo değerlendirme
Analog değerlendirmede, fotoğrafın çekildiği andaki durumuna benzer bir durum, optik
mekanik stereo değerlendirme aletinde oluşturulur. Örneğin, stereo değerlendirme aletinin
fotoğraf taşıyıcılarının ya da fotoğrafların içinde bulunduğu projektörlere dönüklükler ve
eğiklikler verilerek fotoğraf çekimi durumundaki kameraların konumu yeniden stereo
değerlendirme aletinde oluşturulmuş olur. Bu durumda stereo modelde arazinin küçültülmüş
bir benzeri oluşur. Çalışmalar bu model üzerinde yapılır.
Analitik çözümde, fotoğraf üzerindeki noktaların koordinatları ile arazi noktaları arasındaki
matematik bağlantılardan, yani izdüşüm denklemlerinden yararlanılır. Çok fazla hesaplama söz
konusu olacağı için bir bilgisayar yardımı ile uygulanabilir. Analog ve analitik yöntemde de
analog fotoğraflar kullanılır. Dijital fotogrametri ya da sayısal stereo değerlendirmede ise dijital
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fotoğraflar kullanılır. Dijital fotoğraflar ya doğrudan dijital kameralarla elde edilir ya da analog
fotoğrafların fotogrametrik tarayıcılar yardımıyla taranması ile elde edilir.
Fotoğraf noktaları ile arazi noktaları arasında matematiksel ilişkiler kurulur ve sürekli olarak
bu ilişkilerden yararlanılır. Fotoğraf çekim noktalarının koordinatları ve kamera ekseninin
konumu (resmin eğiklikleri ve dönüklüğü) yeteri duyarlılıkta bilinirse, bir arazi noktasının
konumu bulunabilir. Her iki fotoğrafın 2×6=12 dış yöneltme elemanları genellikle bilinmez. Bu
12 yöneltme bilinmeyeni arazi koordinatları bilinen yeteri sayıdaki kontrol noktaları ile çözülür.

11.5.1. Yöneltme İşlemleri
Değerlendirmenin ana aşaması yöneltme işlemleridir. Fotoğrafların çekim anındaki
konumlarının yeniden elde edilmesi işlemine fotoğrafların yöneltilmesi denir. İç (inner) ve dış
(exterior) yöneltme olmak üzere iki adımda yapılır. Dış yöneltme, karşılıklı yöneltme ve mutlak
yöneltme olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Genel olarak yöneltme işlemleri üç aşamada
gerçekleştirilir.
İç yöneltme
2. Karşılıklı yöneltme
3. Mutlak yöneltme
1.

İç yöneltme, genel olarak kullanılan kameranın metrik özelliklerinin değerlendirme aletine
getirilmesi olarak ifade edilir. Dijital fotogrametrik sistemlerde yapılan iç yöneltme,
kalibrasyon raporundaki mevcut kamera bilgilerinin sisteme tanımlanmasından ibarettir.
12 dış yöneltme elemanı bir aşamada bulunabileceği gibi, iki aşamada da çözülebilir. Uygun
beş eleman karşılıklı yöneltme ile geriye kalan 7 elemanda mutlak yöneltme ile çözülür.
Karşılıklı yöneltme ile fotoğrafın eğiklik ve dönüklükleri giderilerek fotoğraf çiftleri
birbirine göre fotoğraf çekildiği andaki konuma getirilirler. Karşılıklı yöneltme ile arazinin ya
da nesnenin 3B modeli elde edilir. Aynı zamanda modelde mevcut düşey paralakslar ortadan
kaldırılır. Bu paralaksların etkisi ile ortaya çıkan eğiklik ve dönüklükler her bir fotoğraf çifti
için belirlenir. Karşılıklı yöneltme sonucu üretilen 3B model araziye paralel ve ölçekli değildir.
Bu model mutlak yöneltme ile arazinin tam benzeri haline dönüştürülür. Yani karşılıklı
yöneltme ile elde edilen 3B model araziye paralel ve ölçekli hale gelir. Bu işlem aynı zamanda
3 boyutlu benzerlik dönüşümü olarak da ifade edilir. İç yöneltme, karşılıklı yöneltme ve mutlak
yöneltme yapıldıktan sonra stereo model çalışılmaya hazır duruma gelmiştir. Stereo modelden
üç boyutlu sayısallaştırma yapılır.
Karşılıklı Yöneltme: Bir P noktasına ilişkin iki izdüşüm ışınının kesişebilmesi için, bu
iki ışının bir düzlemde bulunması gerekir. Bu iki ışının aynı düzlemde olması düzlemdeşlik
(koplanarite) koşulu ile sağlanır. Karşılıklı yöneltme ile her iki fotoğraftan elde edilen ışın
destelerinin birbirlerine göre konumları ve duruşları ayarlanır ve her iki fotoğraftaki eşlenik
noktalardan gelen ışınların birbiri ile kesişmesi sağlanır. Kesişme işlemi en az beş noktada
sağlanmalıdır. Karşılıklı yöneltme ile bir uzay modeli elde edilir. Bu adım sonunda beş
bağımsız dış yöneltme elemanı (κ1, κ2, φ1, φ2, ω2) elde edilir.
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Karşılıklı yöneltme ile önce, homolog (karşılıklı) ışınlar birbiri ile kesiştirilir. Bir P noktasına
ilişkin iki izdüşüm ışınının kesişebilmesi için, bu iki ışının bir düzlemde bulunması gerekir. O1,
P' ve O2, P'' noktalarının aynı düzlemde olması koşulu düzlemdeşlik koşulu ile sağlanır. Buna
göre düzlemdeşlik koşulu eşitlik (118) ile ifade edilir. Kısaca düzlemdeşlik koşulu, resim çekim
noktaları, P noktasının her iki resimdeki izdüşümleri ve P noktasının aynı düzlemde olma
koşuludur.
𝑏𝑥 𝑏𝑦 𝑏𝑧
∆= | 𝑢′ 𝑣′ 𝑤′ | = 0
𝑢′′𝑣′′𝑤′′

(118)

Bu denklemdeki u',v' ve w' ve u'', v'' ve w'' koordinatları, x'y' ve x''y'' resim koordinatları
cinsinden (119) ve (120) eşitliğindeki şekliyle ifade edilir.
𝑢′
𝑥′
[ 𝑣′ ] = 𝑀′ [ 𝑦′ ]
𝑤′
−𝑐

(119)

𝑢′′
𝑥′′
[ 𝑣′′ ] = 𝑀′′ [ 𝑦′′ ]
−𝑐
𝑤′′

(120)

Eşitliklerde M' ve M'' birinci ve ikinci fotoğraf ile ilgili ortogonal dönüşüm matrislerini, x'
ve y' ve x'' ve y'' ise, birinci ve ikinci fotoğraftaki koordinatları göstermektedir. Eşitlik (118)
ile verilen düzlemdeşlik koşulu (Şekil 84), seçilecek 5 yöneltme elemanına göre
doğrusallaştırılır. Elde edilecek denklem sistemi çözülerek seçilen yöneltme elemanları
hesaplanır. Daha sonra mutlak yöneltme yapabilmek için noktaların model koordinatları
hesaplanır.
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Şekil 84. Koplanarite (Düzlemdeşlik) koşulu
Mutlak Yöneltme: Karşılıklı yöneltme ile elde edilen model lokal bir koordinat
sisteminde olup ölçeği, uzaydaki konumu ve yöneltmesi de belirsizdir. Bu modelin istenilen
model ölçeğine getirilmesi ve arazi koordinat sistemindeki o cisme ait koordinat değerleri ile
model koordinatlarının çalışacağı biçimde ötelenmesi ve döndürülmesi gerekir. İki koordinat
sistemi arasında üç öteleme (X0, Y0, Z0), üç dönüklük (φ, ω, κ) ve bir ölçek (λ) söz konusu olan
3 boyutlu benzerlik dönüşümü ile bu belirsizlikler giderilir. Bu işlem aynı zamanda mutlak
yöneltmedir. Şekil 85 üç boyutlu benzerlik dönüşüm formülleri eşitlik (121) ile ifade edilir.
𝑚11 𝑚12 𝑚13
𝑋0
𝑋
𝑚
𝑚
𝑚
[𝑌 ] = λ [ 21 22 23 ] + [ 𝑌0 ]
𝑚31 𝑚32 𝑚33
𝑍0
𝑍

(121)
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Şekil 85. Üç boyutlu benzerlik dönüşümü
mij katsayıları M ortogonal dönüklük matrisinin elemanlarıdır. Bu elemanlar φ, ω, κ
dönüklük açılarını içermektedir. Toplam yedi bilinmeyenin çözümü için her iki sistemde de
koordinatları bilinen ortak noktalara gereksinim vardır. Bu noktalar, fotoğraflar üzerinde
koordinatları ölçülen, dolayısı ile model koordinatları hesaplanmış olan ve arazi sisteminde de
koordinatları bilinen kontrol noktalarıdır. Bu tür noktalar, bir model içinde yeteri sayıda
olmalıdır. Pratikte de en az üç, dört, hatta daha fazla kontrol noktası vardır. Ancak bu noktalar
modele düzgün dağılmalı ve aynı hat üzerinde olmamalıdır. Bu parametrelerle, modeldeki tüm
noktaların XYZ arazi koordinatları hesaplanır.

11.6. Fotogrametrik Nirengi
Stereo değerlendirme yapabilmek için, stereo model alanında, en az üç, olabilirse
köşelere gelecek şekilde dört kontrol noktasına gerek vardır. Tek fotoğraf değerlendirmesi için
de yine üç ya da dört kontrol noktası gereklidir. Bu noktaların tamamının arazide, jeodezik
yöntemlerle koordinatlarının belirlenmesi fotogrametrik amaca uygun değildir.
Fotogrametrik nirengi arazide az sayıda kontrol noktası tesis ederek, diğer ihtiyaç olunan
noktaların fotoğraflardan üzerinden hesaplan bulunması işlemidir. Kontrol noktalarının
fotogrametrik yöntemle koordinatlarının belirlenmesi yöntemine Fotogrametrik Nirengi denir.
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Fotogrametrik nirengi ile kontrol noktaları arazide çok az sayıda tesis edilirken, maliyeti
azaltacak şekilde geriye kalan kontrol noktaları fotoğraflar üzerinden belirlenir ve koordinatları
hesaplanır. Bir blok her köşede bir tane olmak üzere 4 kontrol noktası ile de, bloktaki tüm
noktaların koordinatları bulunabilir. Bu nedenle, fotogrametrik nirengi ile ne kadarlık bir
tasarruf sağlanacağı, uygulamaya bağlı olarak değişir.
Fotogrametrik nirengi uygulanmasında, koordinatları jeodezik yöntemlerle bulunan
noktalara yer kontrol noktaları denir. Yalnız X, Y koordinatları jeodezik yöntemle bulunması
durumunda yatay/planimetrik kontrol noktası, yalnız Z koordinatlarının jeodezik yöntemlerle
bulunması durumunda düşey kontrol noktası adını alır. Koordinatları fotogrametrik nirengi
yöntemi ile bulunan noktalara da fotogrametrik nirengi noktaları denir.
Fotogrametrik nirengi, stereo modellerin veya fotoğrafların tek tek yöneltilmesi yerine,
tümünün aynı anda yöneltilmesi olarak değerlendirilir. Aynı anda tüm fotoğrafların dış
yöneltme elemanları ve fotogrametrik nirengi noktası olarak ele alınacak noktaların X, Y ve Z
koordinatları bulunur. Bunun için jeodezik kontrol noktaların koordinatları ve tüm noktaların
resim koordinatları arasında bir ilişki kurulur. Bu ilişkide izdüşüm denklemlerinin
matematiğinden faydalanılır.
Fotogrametrik nirengi Işın Demetleri İle Blok dengeleme ve Bağımsız Modellerle Kolon ve
Blok dengeleme adında iki yöntemle gerçekleştirilir. Işın demetleri yöntemi günümüzde
bilgisayar ve hesaplama araçları ile yaygın olarak kullanılan yöntemdir.
Fotogrametrik nirengi hazırlık çalışmaları, yer kontrol noktalarının seçimi, tesisi, ölçümü,
hesaplanması, blokların tasarımı, fotogrametrik nirengi noktalarının seçimi, tüm bu noktaların
hava işaretlerinin yapılması, bu noktaların ve diğer bağlantı noktalarının işaretlenmesinde
ibarettir.

11.6.1. Yer Kontrol Noktaları
Koordinatları yersel jeodezik yöntemlerle elde edilen, uçuştan önce tesis edilen hava
işaretleri yardımı ile de fotoğraflar da görülebilen noktalardır. Yer kontrol noktalarının
oluşturulabilmesi için önce proje alanı bloklara bölünür. Blok çevresine belirli aralıklarla yer
kontrol noktaları yerleştirilir. Proje alanının uygun ölçekli bir haritası üzerinde yapılacak bu
tasarımda yer kontrol noktaları arasındaki uzaklıklar fotoğraf ölçeğine bağlı olarak hesaplanır.
Bu işlem için Havuz ve Dizi olmak üzere iki yöntem kullanılır.

11.6.2. Fotogrametrik Nirengi Noktaları
Koordinatları fotogrametrik nirengi yöntemi ile bulunan noktalardır. Daha sonraki
stereo değerlendirme aşamasında da bunlar stereo modellerin mutlak ve fotoğrafların ise
yöneltmesinde kullanılacaktır. Bu noktalar ayrıca, komşu modelleri ve komşu kolonları
birbirine bağlama görevi de görürüler. Bu nedenle model bağlama ve kolon bağlama noktaları
olarakda isimlendirilirler.
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Büyük ölçekli harita yapımı projelerinde, arazide yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere
uygulama (aplikasyon) noktalarına gereksinim vardır. Zemin tesisleri ve hava işaretleri
yapılmak koşulu ile fotogrametrik nirengi noktaları aynı zamanda uygulama noktası olarak da
kullanılabilir. Genellikle bu amaçla daha çok sayıda nokta tesis edilir. Bunların bir bölümünden
fotogrametrik nirengi noktası olarak yararlanılır.

11.6.3. Nokta Türleri
Yukarda sözü edilen noktalar, fotoğraflar üzerinde görünüş ve gösteriliş biçimlerine
göre işaretli noktalar ve doğal noktalar olmak üzere ikiye ayrılır.

İşaretli Noktalar: Fotoğraf çekiminden önce zeminde hava işaretleri yapılmış
noktalardır. Yer kontrol noktaları, fotogrametrik nirengi noktaları, uygulama noktaları,
taşınmaz malların sınır kırık noktaları işaretli noktalar olabilir. İşaretlerin, fotoğraflar da
görülecek renkte ve büyüklükte yapılması gerekir (Şekil 86). Asfalt ve düz çatı üzerinde bu
şekilde işaretler kolayca yapılabilir. Kırsal alanda ise, önce boyanabilecek bir zemin
oluşturulur. Geometrik biçimleri daire, kare ve eşkenar üçgen şeklindedir.

Şekil 86. İşaretli nokta
İşaretin büyüklüğü, stereo gözetleme sırasında çok belirgin bir hedef olacak şekilde
belirlenir. Yaklaşık ölçü markası büyüklüğünde olmalıdır. İlgili yönetmeliğe göre işaretlerin
fotoğraf üzerindeki boyutları bellidir. Kullanılan fotoğraf ölçeğine göre zemine işaretin boyutu
ayarlanır. İşaretlerin rengi, genellikle beyaz seçilir. Her durumda çevresi ile iyi bir kontrast
(zıtlık) oluşturmalıdır. Hava işaretlerinin fotoğraf çekiminden önce tamamlanması gerekir.
Büyük ölçekli tüm fotogrametrik çalışmalarda, harita üretiminde ve ortofoto uygulamalarında
işaretli nokta kullanılır.
Doğal Noktalar: Bu noktalar, fotoğraflar üzerinde amaca uygun yerlerde seçilmiş, bina
köşeleri, parsel kırık noktaları, yol kavşakları gibi belirgin ayrıntı noktalarıdır. Gerek
fotogrametrik nirengi ölçmelerinde ve gerekse stereo değerlendirme çalışmalarında noktanın
kolayca bulunabilmesi için krokisi önceden çizilir. Bu noktalardan, fotoğrafın istenilen
bölgelerinde bulabilme şansı arazinin çok ya da az ayrıntılı olmasına bağlıdır. Fotogrametrik
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nirengi noktası, model ve kolon bağlama noktası olarak doğal noktaların kullanılması kolay ve
ucuz bir çözümdür.
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Uygulamalar
Fotogrametrik değerlendirme nasıl yapılır, aşamalarını yazınız.
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Uygulama Soruları
Tek resim değerlendirmesi ile çift resim değerlendirmesi arasındaki farklılıkları yazarak,
tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde fotogrametrik değerlendirme kapsamında, tek ve çift resimlerin
değerlendirilmesi üzerinde açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca fotogrametrik nirengiye değinilmiş,
bu amaçla kullanılan noktalar hakkında da bilgiler sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Fotogrametirde değerlendirme kaç şekilde yapılır?
2) Tek resim değerlendirmesinin amacı nedir?
3) Tek bir fotoğrafın değerlendirilmesinde hangi yöntemler kullanılır?
4) Sayısal rödresman için genel kural nedir?
5) Rödresman işlemi izdüşüm denklemleri ile çözülebilir mi?
6) Projektif dönüşüm ile rödresman işlemi nasıl yapılır?
7) Yükseklik farkından ileri gelen nokta kayması nedir?
8) Rölyef hatasında çapsal uzaklığın etkisi nedir?
9) Fotomozaik nedir açıklayınız?
10) Çift resim değerlendirmesi hangi yöntemlerle yapılır?

Cevaplar
1) Fotogrametride değerlendirme iki şekilde gerçekleşir. Tek resim ve çift resim
değerlendirmesi olarak tanımlanır.
2) Tek resim değerlendirmesinde amaç, fotoğrafın eğiklik dönüklük ve yükseklikten
meydana gelen hatalarını gidererek, harita gibi kullanılır hale getirmektir. Bu işleme rödresman
denir.
3) Tek resmin değerlendirmesinde, grafik yöntem, optik yöntem, optik-mekanik yöntem
ve sayısal yöntem kullanılmaktadır.
4) Sayısal rödresmanda, rödrese edilecek resim üzerinde en az 4 kontrol noktası
bulunmak zorundadır. Bu noktaların hem arazi hem de resim koordinatları biliyor olmalıdır.
5) Bu çözüm yolu mümkündür. Ancak öncelikle bu işlemin yapılabilmesi için
rödresmanı yapılacak resmin dış yöneltme elemanlarının belirlenmesi gerekir. Ayrıca resmi
üreten kameranın iç yöneltme elemanları da bilinmelidir.
6) Projektif dönüşüm düzlemden düzleme dönüşümün gerçekleştirilebildiği dönüşüm
metodudur. Bu dönüşümde de 4 adet kontrol noktasına ihtiyaç olup, bunun sağlanması
durumunda projekktif dönüşüm eşitlikleri ile rödresman yapılır
7) Çekilen fotoğrafın içeriğinde rölatif anlamda farklı yüksekliklere sahip objeler
resimde bu yüksekliklerinden ötürü olması gereken konumun dışında görüntülenirler. Buna
nokta kayması ya da rölyef hatası denir.
8) Bu hatanın büyüklüğü çapsal uzaklık ile doğrudan ilişkili olup doğru orantılıdır. Bu
uzaklığın büyümesi durumunda ilgili hat da artacaktır.
9) Fotomozaik rödresmanı yapılmış birden fazla resmin ortak alanlarının kesilmesi
sonucu birleştirilerek elde edilen bütündür.
10) Çift resim değerlendirmesi, analog stereo, analitik stereo ve dijital stereo
değerlendirme şeklinde yapılmaktadır.
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12. DİJİTAL (SAYISAL) FOTOGRAMETRİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dijital görüntü ve dijital görüntü elde edilmesi yöntemleri, görüntü ön
işleme ve iyileşitrme konularında bilgiler sunulacaktır. Dijital görüntü eşletirme teknikleri ile
fotogrametri kavramı ilişkilendirilerek detaylı bilgiler verilecektir. Böylece teknoljik
yeniliklerin fotogrametri veri üretimi ve işleme konusundaki etkileri değerlendirilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Dijital görüntü işleme nedir?
Dijital görüntü eşleştirme nedir?

232

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Dijital görüntü işleme

Gözüntülerin değerlendirme Görüntü işleme yöntemleri
öncesi iyileşitilmesi becerisi anlatılacaktır.
kazandırma.

Dijital görüntü eşleştirme

Görüntülerden
otomatik Görüntü eşleştirme metotları
nokta ölçümü becerisi.
ile ilgili bilgi verilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Dijital Görüntü
Görüntü İyileştirme
Görüntü Eşleştirme
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Giriş
Bu bölümde, fotogrametrinin en son evresi dijital fotogrametri hakkında bilgi
sunulacaktır. Bu kapsamda görüntü işleme ve eşleştirme metotları ayrıntılı açıklanacak ve
uygulama ile teorik bilgiler desteklenecektir.
Son 25 yıldır fotogrametride önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin başında
analog tarzda üretilen görüntülerin tarayıcılarla dijital formata dönüştürülmesi ve ayrıca direk
dijital kameralarla görüntülerin alınması gelmektedir. Bu tür verilerin değerlendirilmesi
fotogrametrinin son evresi olan Dijital Fotogrametri kapsamında olmaktadır. Dijtital görüntü
kullanımını esas alan bu fotogrametri aynı zaman dijital görüntü işleme tekniklerini de
bünyesine katarak gelişmektedir.
Dijital fotogrametri, en yeni ve en hızlı gelişen fotogrametri alanıdır ve Bilgisayarlı
Görmenin (Computer Vision) ile pek çok tekniğini kullanır. Son yıllarda dijital fotogrametrinin
gelişimi ile dijital fotoğraflar üzerinde resim çerçeve işaretleri, yer kontrol noktaları ve bağlantı
noktaları gibi hedeflerin görüntü işleme teknikleriyle ölçümü mümkün olmaktadır. Buna sebep,
sağladıkları yüksek hız ve doğruluğun yanı sıra minimum düzeyde kullanıcı kontrolü ya da el
yordamıyla çözümlenmeleridir. Görüntü işleme yöntemleri sayesinde, fotogrametrideki
operatör tarafından el yordamı veya yarı otomatik bir biçimde yapılan temel birçok işlem yine
yarı otomatik veya otomatik yollarla bilgisayar ile görüş tekniği ya da görüntü işleme tekniğiyle
gerçekleştirilmektedir.
Dijital fotogrametri, dijital fotoğraflar ile çalışan fotogrametridir. Dijital fotoğraflar ya
doğrudan doğruya dijital kameralarla elde edilir ya da, analog fotoğrafların fotogrametrik
tarayıcı yardımıyla dijital formata dönüştürülmesi ile sağlanır. Dijital fotoğraf kullanılması
durumunda;
Görüntüler doğrudan bilgisayarda görüntülenebilir ve ölçülebilir,
• Görüntüde iyileştirme yapılarak resim kalitesi artırılabilir,
• Uygulamalar gerçek zamanlı olarak yapılabilir,
• Dijital görüntü işleme teknikleri kullanılarak fotogrametrik ölçme ve değerlendirme
işlemleri otomatik yapılabilir,
konusunda avantajlara sahip olunur.
Dijital fotogrametri, klasik fotogrametri teorisi ile dijital görüntü işleme tekniklerinin
birleştirilmesi ile oluşan bir fotogrametri tekniğidir. Bu yöntemi kullanan sistemlere dijital
fotogrametrik iş istasyonu denilmektedir. Dijtal fotogrametrik iş istasyonları donanım ve
yazılım bileşenleriyle bir bütünüdür. Dijital fotogrametrik değerlendirme yöntemine ait iş akışı
Şekil 87’de görülmektedir.
•
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Şekil 87. Dijital fotogrametrik değerlendirme süreci
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12.1. Dijital Görüntü
Siyah/beyaz fotoğrafa büyültülerek bakıldığında renk düzeyleri birbirinden farklı gri
lekeler algılanır. Siyah, en koyu gri alınır ve yoğunluğu sıfır, beyaz da en açık gri yani
yoğunluğu en yüksek bir değer 255 alınırsa gri düzeyleri için bir ölçek/skala elde edilir. Diğer
grilere karşılık da 0-255 arasında bir değer bulunur. Bu skala piksellerde taşınan renk bilgisine
göre değişkenlik gösterir.
Analog fotoğraflarda gri değeri olan küçük alanlara bölünmek suretiyle sayısallaştırılır. Bu
alanların her biri piksel olarak adlandırılır ve alana karşılık gelen bir gri değeri bulunur.
Piksellerin konumları da tam sayılı koordinatlarla bulunabilir. Şekil 88 dijital görüntü üzerinde
bir piksel gösterilmektedir.
Dijital görüntü m×n boyutlu bir G matrisi gibi düşünülebilir. Sütun ve satır sayıları (i, j)
piksel merkezi koordinatlarını, gij elemanının dijital değeri de gri düzeyini ifade eder. Teknik
olarak bu matrisin her bir elemanı “piksel” adlandırılır. Piksel matris formunda olan görüntünün
en küçük elemanıdır.

Şekil 88. Dijital görüntü
Bir pikselin radyometrik ve geometrik olmak üzere iki temel özelliği söz konusudur.
Radyometrik özelliği, pikselin taşıdığı gri değeri ile tanımlanır. Geometrik özelliği ise görüntü
matrisinde sahip olduğu matris koordinatları ve piksel geometrisi ile tanımlanır. Bu özellikler
görüntüyü üreten sistemin özelliklerine bağlı olarak değişir.
Çözünürlük (Resolution): Pikselin taşıdığı bilgilerin kalitesini gösterene bu kavram
geometrik ve radyometrik çözünürlük olmak üzere ikiye ayrılır. Geometrik çözünürlük piksel
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boyutu ve birim alana düşen piksel sayısı olarak tarif edilir. Piksel boyutu görüntü elde etmede
kullanılan donanıma bağlıdır. Dijital kamera ile görüntü elde edilmiş ise alıcıdaki piksel
boyutuyla ilgilidir. Pikselin algılandığı elektromanyetik spektrumdaki gri değer aralığı
radyometrik çözünürlüğü göstermektedir. Radyometrik çözünürlük, bilgisayar ortamında ve
ikili sayı sisteminde bit cinsinden tanımlanır. 8 bit olarak kaydedilen siyah/beyaz bir görüntüde
gri değer aralığı 28=256’dır. Diğer bir ifade ile görüntüde siyahın gri değeri 0 beyazın gri değeri
255 olmak üzere 256 farklı gri seviye vardır. Görüntü, piksel değerleri sadece 0 ve 1 ise ikili
(binary) görüntü, gri değerler örneğin 0-255 aralığında ise gri düzeyli yada siyah beyaz görüntü,
kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) bantları kullanarak oluşturulmuş ise renkli görüntü olarak
adlandırılır.

12.2. Dijital Görüntü Elde Etme
Dijital görüntü doğrudan dijital kameralar ile elde edilebileceği gibi analog görüntülerin
fotogrametrik tarayıcı ile taranması suretiyle de elde edilebilir. Dijital kameralar, kaydedici
ünite olarak analoğa kameralarda kullanılan film yerine ışığı algılamak üzere CCD (Charge
Coupled Device) veya CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) sensörler
kullanırlar. CCD sensörler diğer sensörlere göre yaygın kullanımdadırlar.

Şekil 89. Alan ve satır tarayıcı sensör (alıcı)
Silikon tabanlı fiziksel özellikleri nedeniyle sensörler elektromanynetik spektrumun görünür
ve yakın kızıl ötesi bölgesinde görüntü alma işlemlerinde kullanılmaktadır. Sensörler kullanım
alanlarına göre kare ve dikdörtgen gibi çeşitli boyutlarda ve şekillerde imal edilmektedirler
(Şekil 89). Silikon tabanlı CCD’ler kırmızı (R), yeşil (G) ve mavinin (B) miktarlarını belirleme
yeteneğine sahip değildirler. Bu işlem için üç ayrı bant CCD kullanılır. Renk ayrımı CCD önüne
yerleştirilen RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) renk filtreleri yardımıyla gerçekleştirilir. Bu üç temel
rengin bileşimi kullanılarak gerçek renkleri, etrafındaki piksellerle enterpole edilerek bulunur.
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12.3. Dijital Görüntü İşleme
Dijital fotogrametrinin temel girdi verisi dijital görüntüdür. Kullanıcılar tarafından
yapılacak yorumlama ve otomatik işlemler için elde edilen görüntüler dijital görüntü işleme
yöntemleriyle düzeltilebilir veya değerlendirilebilirler. Dijital görüntü işleme, bilgisayar ve
yazılım yardımı ile görüntülerin elde edilmesi, depolanması, işlenmesi ve çeşitli ölçme ve
yorumlama amaçları için farklı türdeki gösterimlere hazır hale getirilmesi olarak tanımlanır.
Dijital görüntü işleme bir görüntünün ve özelliklerinin değiştirilmesi için kullanılan çok çeşitli
teknikleri içerir. En basit düzeyde görüntü işleme, görüntüdeki piksellerin konumlarının
değiştirilmesi ile gerçekleştirilir. Genel olarak görüntü işleme üç adımdan oluşmaktadır.
- Görüntü ön işleme,
- Görüntü segmentasyonu ve analiz,
- Görüntü anlama ve yorumlama.
Görüntü işlemede ilk aşama dijital görüntüyü elde etmektir. Dijital görüntü elde
edildikten sonra ön işlemeye veya iyileştirmeye tabi tutulur. Ön işlemede, görüntünün
geometrik ve radyometrik olarak düzeltilmesi, görüntü onarımı ve görüntü iyileştirme
uygulanan bazı tekniklerdir. Görüntünün onarımı (restoration) için geliştirilen algoritmalar,
bilinen bir nedenden dolayı zarar görmüş olan görüntüde, düzeltme işlemlerinin
yapılabilmesine yöneliktir. Görüntü iyileştirme (Image enhancement) algoritmaları, özel bir
uygulama için daha uygun bir sonuç üretmek amacıyla görüntüde yapılan işlemler olup
iyileştirme algoritmaları olarak adlandırılır. Bu iyileştirme sayesinde; görüntüdeki bulanık
giderilir veya keskinleştirme yapılır, kenarların belirginleştirilmesi, görüntüdeki zıtlığın veya
parlaklığın arttırılması veya gürültünün kaldırılması gibi uygulamalarda bu kapsamda
yapılmaktadır. Görüntü işlemede ön işleme için filtreleme teknikleri de kullanılır. Görüntüde
yumuşatma için alçak geçişli, keskinleştirme için ise yüksek frekans geçişli filtreler kullanılır.
Görüntü segmentasyonu, bir görüntü üzerindeki nesnelerin gruplandırılması ya da
sınıflandırılması için kullanılır. Segmentasyon bir görüntüdeki bilinen geometrik objelerin veya
karmaşık şekilli yapıların aynı türden olanlarının bir araya toplanması gruplanması işlemidir.
Segmentasyon, görüntü işlemenin en zor uygulamasıdır olup belli düzeyde hatalı sonuçlar
verebilmektedir. Segmentasyon bir görüntüde ki nesnenin sınırları, şekli veya o nesnenin alanı
gibi birçok metrik ve metrik olmayan bilgiler üretir. Görüntü içerisindeki nesnenin yüzey alanı,
renkleri, iskeleti gibi iç özellikleriyle ilgileniliyorsa bölgesel segmantasyon ile bu realize
edilebilir. Segmentasyondan sonra, görüntünün analizi yapılır. Ham bilgilerden görüntüde
ilgilenilen ayrıntı ve bilgilerin ön plana çıkarılması bu aşamada yapılır. En son kısım ise tanıma
ve yorumlamadır. Bu aşamada ise resmin içerisindeki nesnelerin veya bölgelerin önceden
belirlenen tanımlamalara göre etiketlendirilmesidir.
Histogram: Görüntü işlemede temel istatistiki ölçütlerden olan histogram ile bir
görüntüyü oluşturan piksellerin o görüntü içinde hangi sıklıkla geçtiğini veren istatistiksel
bilgiye ulaşılır. Histogram, görüntüdeki piksellerin gri değerlerine dağılımının grafik
gösterimidir (Şekil 90). Histogram görüntünün kontrastı ve parlaklığı hakkında da bilgi sunar.
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Dolayısıyla histogramdan yararlanılarak görüntüdeki kontrastın zenginleştirilmesi ya da
iyileştirilmesi mümkündür. Bunun için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.

Şekil 90. Histogram

Histogram Eşitleme: Histogram eşitleme, görüntüdeki piksellerin dağılımlarını daha
düzenli hale getirmek için kullanılan bir tekniktir (Şekil 91). Koyu renkli görüntüleri daha
parlak ve açık hale getirmek, açık renkli görüntüleri koyulaştırmak ya da normal görüntüdeki
kontrastı artırmak için kullanılan bu teknik bir görüntünün tümüne ya da belli bir kısmına
uygulanabilir. Histogram eşitleme, gri değer dağılımlarını yeniden düzenler. Ancak bu
dağılımların aralarındaki açıklık değişir. Histogram eşitleme sonucu histogram belli bir
aralıktan tüm aralığa yayılır ve böylece dağılım daha düzenli hale gelir.
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Şekil 91. Orijinal ve histogram eşitlenmiş görüntüler

Görüntü Filtreleme: Filtrelemenin amacı uzaysal olarak görüntü iyileştirmektir.
Görüntü alımı esnasında oluşan gürültü (noise) ve benzeri bozucu etkilerin görüntü içeriğinde
olması istenmez. Filtreleme, bir görüntünün görsel kalitesini ve değerlendirilebilirliğini artırır.
Bu amaçla farklı dijital filtreleme operatörleri kullanılmaktadır. Filtreler kenar keskinleştirme,
kenar yakalama, görüntü yumuşatma gibi birçok amaçla kullanılırlar. Filtreler aslında küçük
bir matris biçiminde görüntüler olup boyutları 3×3, 5×5, 7×7, 9×9, 11×11 şeklinde olabilir.
Görüntülerde filtreleme için üç adet genel yöntem kullanılır (Şekil 92).
Alçak geçişli filtre: Aykırı noktaların yumuşatılması,
• Yüksek geçişli filtre: Aykırı noktaların vurgulanması,
• Yönsel geçişli filtre: Çizgisel yapıların vurgulanması içindir.
•
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Şekil 92. Alçak, Yüksek ve Yönsel geçişli filtre uygulaması
Alçak geçişgenli bir filtre uygulaması aşağıda görülmektedir. Filtre matrisi ile görüntü
filtrelendiğinde ilgili matris (filtre) tüm görüntü üzerinde 3×3’lük pikseller şeklinde gezdirilir
ve filtre böylece uygulanmış olur. Filtre gezdirilirken ana görüntüdeki gri piksel değerleri filtre
karşılıkları ile çarpılıp toplanır, bölünür ve merkez piksele yeni gri değer atanır.
Uygulama: Aşağıda verilenlere göre filtre uygulaması yapıldığında ortadaki pikselin
yeni değerini hesaplayınız.
66

77

65

1

1

1

66

157

178

154

1

1

1

157 109

154

108

98

78

1

1

1

108

78

Orjinal Görüntü

Filtre

77

98

65

Filtrelenmiş Görüntü

Filtre orijinal görüntünün ortasına yerleştirildiğinde filtreleme sonrası bu
pikselin yeni değeri aşağıdak şekilde hesaplanır.
[(66×1)+(77×1)+(65×1)+(157×1)+(178×1)+(154×1)+(108×1)+(98×1)+
(78×1)]/9=109

Dijital görüntüler üzerinde filtreleme yöntemi özellikle görüntüde
belirli özelliklerin ön plana çıkarılması için uygulanmaktadır. Filtre
boyutuna ve sayı değerlerine bağlı olarak sonuç da değişebilir. Her görüntü
için aynı alçak ya da yüksek geçişli filtrelerle aynı sonuçlar elde edilemez.
Çünkü dijital görüntü işleme bir deneme yanılma metodolojisidir.
Görüntü Piramidi: Görüntü piramidleri görüntü verilerinin etkili düzenlenmesini ve
sıkıştırma yöntemleriyle görüntü verilerinin hacimlerinin azaltılmasını sağlar. Dijital görüntü
işleme özellikle hava fotoğrafları kullanımında veri yoğunluğu sebebiyle oldukça zaman alan
işlemlerdir. Hesaplama maliyetinin aşağı çekilmesi için etkili teknikler kullanmak gerekir. Bu
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amaçla fotogrametrik çalışmalarda görüntü piramitleri veri sıkıştırma, görüntü eşleme, Sayısal
Yükseklik Modeli (SYM) oluşturma gibi pek çok uygulamada kullanılmaktadır. Bir görüntü
piramidi oluşturmak için, görüntünün adım adım boyutları küçültülür. Görüntü piramidi ilk
görüntünün sıkıştırılmasıyla elde edilen daha küçük bir görüntüdür. Görüntü piramidinin
ayırma gücü ilk görüntüye göre 2, 4, 8, 16 kat daha küçük olabilmektedir. Görüntü piramidi 0.
seviye orijinal görüntüyle başlar ve uygun görüntüleme için tespit edilen seviyede X ve Y
yönündeki piksel sayısı adım adım azaltılır. Şekil 93’de görüntü piramidi oluşturulmuş bir yapı
gösterilmiştir.

Şekil 93. Görüntü piramidi

12.4. Dijital Görüntü Eşleştirme
Dijital görüntü eşleştirme, iki veya daha fazla dijital görüntüden elde edilen temel
elemanlar arasındaki ilişkinin kurulmasıdır. Temel elemanlar, görüntüler üzerindeki detaylar
veya gri değer pencereleridir. Daha açıkça dijital görüntü eşleştirme görüntü üzerinde otomatik
konum ve koordinat belirleme işlemidir. Bu anlamda, çerçeve işaretlerinin otomatik bulunması,
karşılıklı yöneltme ve fotogrametrik nirengide nokta konum belirleme, sayısal arazi modelinin
üretimi için noktaların diğer görüntülerdeki karşılıklarının bulunması ve koordinatlandırılması
sayılabilir. Eşleştirmede korelasyon algoritması ile kolay bir şekilde otomatik olarak
koordinatlar belirlenebilir. Örneğin sayısal yükseklik modelinin oluşturulmasında, belirli
aralıklarda gridlerin oluşturularak bu grid noktalarının yüksekliklerinin bulunması korelasyon
algoritması ile gerçekleştirilebilir.
Otomatik stereo yöneltmenin temel problemi ardışık bindirmeli iki görüntüde eşlenik
noktaları bulmaktır. Bu problemi çözmek üzere, görüntülerde ortak alanlar kaba bir eşleştirme
yapılarak bulunur ve takiben çok hassas bir nokta eşleştirme işlemi yapılır. Görüntü eşleştirme,
son yıllarda dijital fotogrametri ve bilgisayarlı görmede yaygın içimde kullanılmakta ve
üzerinde yoğun araştırmalar da devam etmektedir. Genel olarak dijital görüntü eşleştirme
yöntemleri üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar;
- Alana dayalı görüntü eşleme
- Şekle dayalı görüntü eşleme
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- İlişkisel görüntü eşleme
yöntemleridir. Alana dayalı yöntem de kendi içinde çapraz korelasyon ve en küçük
kareler ilkesi bazlı eşleştirme olarak ikiye ayrılır. Her iki yöntemde de karşılıklı görüntü
üzerinde seçilen görüntü parçaları arasında korelasyon değeri hesaplanmak suretiyle aynı obje
olup olmadıkları noktasında eşleştirme ile bilgi edinilir.
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Uygulamalar
Görüntü üzerinde keskin detayları ortaya çıkarmak üzere hangi işlemi yaparsınız? Tartışınız.
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Uygulama Soruları
Görüntü eşleştirme hangi amaç için kullanılmalıdr? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dijital fotogrametrik yöntemle üretilen görüntülerin iyileşitirlmesi ve
görüntüler üzerinden otomatik yöntemle eşleştirme yaparak konum belirleme ile ilgili bilgiler
sunulmuş ve öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Dijital fotogrametri nedir? Açıklayınız
2) Dijital fotogrametride analog fotoğraf kullanılır mı?
3) Dijital fotoğrafların değerlendirilmesin entegre sistem hangisidir?
4) Dijital görüntünün özellikleri nelerdir?
5) Pikseldeki renk değeri ya da gri değer nasıl belirlenir?
6) Dijital görüntü hangi tip sensörlerle elde edilir?
7) Dijital görüntü işleme nedir?
8) Görüntü işleme aşamaları nelerdir?
9) Dijital görüntü eşleştirme nedir?
10) Görüntü eşleştirme yöntemleri nelerdir?

Cevaplar
1) Dijital fotogrametri, dijital fotoğraflar ile çalışan fotogrametridir. Dijital fotoğraflar
ya doğrudan doğruya dijital kameralarla elde edilir ya da, analog fotoğrafların fotogrametrik
tarayıcı yardımıyla dijital formata dönüştürülmesi ile sağlanır.
2) Dijital fotogrametride analog fotoğraflar, dijital fotogrametrik tarayıcılar ile sayısal
formata dönüştürüldükten sonra kullanılır.
3) Dijital fotoğraflar fotogrametrik iş istasyonlarında ilgili yazılımlarla
değerlendirilirken, çizim işlemi entegre sistem CAD sistemi ile gerçekleştirilir.
4) Dijital görüntü geometrik ve radyometrik özelliğe sahiptir. Geometrik özellik piksel
boyu ve konumu ile, radyometrik özellik ise pikselin renk değeri ile ifade edilir.
5) Bir pikseldeki gri değer o pikselde mevcut bit sayısı ile ilişkilidir. Örneğin 8 bitlik
veya 12 bitlik görüntü şeklinde isimlendirme yapılarak renk bilgisi hesaplanır.
6) Dijital görüntü alımı yapan kameralar CCD veya CMOS sensörler kullanırlar. Bu
sensörler kullanılarak dijital formatta görüntü elde edilir.
7) Dijital görüntü işleme, bilgisayar ve yazılım yardımı ile görüntülerin elde edilmesi,
depolanması, işlenmesi ve çeşitli ölçme ve yorumlama amaçları için farklı türdeki gösterimlere
hazır hale getirilmesi olarak tanımlanır.
8) Görüntü işleme üç aşamadan oluşur. Bunlar, görüntü ön işleme, segmentasyon ve
analiz, görüntü anlama ve yorumlamadır.
9) Dijital görüntü eşleştirme, karşılıklı görüntüler üzerinde aynı detayların bulunması
ve konumlarının kaydedilerek resim koordinatına dönüştürülmesi işlemidir.
10) Üç tip görüntü eşleştirme yöntemi mevcuttur. Alana dayalı, şekle dayalı ve ilişkisel
görüntü eşleştirme olarak isimlendirilirler.
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13. ORTOFOTO VE SYM ÜRETİMİ

249

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ortofoto ve sayısal yükseklik modeli üretim yöntemleri anlatılacaktır.
Geleneksel ve klasik ortofoto üretim yöntemleri tartışılacak, ardından ortofoto için olmaz olmaz
veri kaynağı sayısal yükseklik modelleri hakkında bilgi verilecektir. Her iki kavram için
uygulama alanlarından da bahsedilecektir. Ortofoto özellikel son yıllarda önemli bir
fotogramterik ürün halini almış ve bir kurum ve kuruluş taafından CBS altlığı olarak
kullanılmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ortofoto nedir?
SYM nedir, ne amaçla kullanılır?
CBS için bu iki kavramın önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ortofoto

Tek bir fotoğraftan harita Ortofoto üretim yöntemleri
ürünü (orotofoto) elde eltme hakkında
bilgilendirme
becerisi
yapılacaktır.

SYM

Sayısal yükseklik modeli SYM
oluşturma konusunda bilgi anlatılacaktır.
sahibi olma becerisi

yöntemleri
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Anahtar Kavramlar
Ortofoto
Dijital Ortofoto
SYM

253

Giriş
Bu bölümde, Coğrafi Bilgi Sistemleri için çok önemli iki kavram olan ortofoto ve SYM
hakkında bilgiler sunulacak, bu iki kavram ile hangi ürünlerin nasıl üretileceği noktasında
bilgiler verilecektir.
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13.1. Ortofoto
Rödresman işleminde resim eğiklikleri giderilmekte, ancak yükseklik farkından ileri gelen
nokta kayması giderilememektedir. Tek resim değerlendirmesinde, yükseklikten dolayı oluşan
nokta kaymasının etkisini azaltmak için eğiklikleri giderilmiş resmin tamamının bir defada
basılması yerine parça parça basılması söz konusudur. Bir başka ifadeyle her parçadaki
yükseklik farkları daha az olacaktır. Buna bağlı olarak da nokta kayması daha az olacaktır.
Resmin tümünü bir defada iz düşürmek yerine, parçalara ayrılmış resmi iz düşürme işlemine
“orotofoto” ya da “diferansiyel rödresman/rektirifikasyon” adı verilir.
Bu açıklamaların ışığında daha detaylı bir tanım yapılırsa; ortofoto, “eğiklik, dönüklük ve
diferansiyel alanlarda yükseklik etkileri giderilmiş, ölçeklenmiş, bir haritanın geometrik
niteliklerine sahip yeniden örneklenmiş fotoğraf ya da görüntü”’dür. Ortofoto, geometrik
niteliği vektör harita düzeyinde olan fotoğraf harita olarak da isimlendirilen bir üründür. Hava
Otofotoğraflarından üretilen orotofoto haritalar vektör haritalar gibi kullanılabilmektedir.
Klasik anlamda ortofoto üretiminin temeli, fotoğrafın tamamının rödresmanı yerine küçük
diferansiyel parçalar halinde rödrese edilmesi ve bu şekilde fotoğrafın tamamında yükseklik
farklarından ileri gelen hatanın düzeltilmesine dayanır. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için
arazinin yükseklik bilgisi yani sayısal yükseklik modeli gerekir. Şekil 94’de Sayısal yükseklik
modeli ve ortofoto arasındaki ilişki görülmektedir. Orto foto, çevre, tarım, ziraat, ulaşım,
orman, inşaat ve kentsel planlama gibi fotoğrafik harita bilgisine ihtiyaç duyulan tüm alanlarda
ve harita yapımı, harita revizyonu, arazi kullanım haritalarının yapılmasında uygulanmaktadır.

Şekil 94. Ortofoto ve sayısal yükseklik modeli
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Ortofoto işleminin yapılabilmesi için fotoğrafın kapladığı alanı içeren yükseklik
modeline ihtiyaç vardır. Bu modelin grid sayısı ile görüntüdeki piksel sayısının aynı çözünürlük
düzeyinde olması şarttır. Eğer çözünürlük düzeyleri eşit değilse sayısal yükseklik modeli
enterpolasyonla görüntü çözünürlüğüne taşınır. Şekil 95’de bilineer enterpolasyonla (122)
eşitliği yardımıyla görüntü piksel sayısı ile sayısal yükseklik modeli grid sayısı eşlenir.

Şekil 95. Yükseklik modeli grid sayısı düzeltilmesi

(122)

𝑧 = (1 − ∆𝑥)(1 − ∆𝑦)𝑧00 + ∆𝑥(1 − ∆𝑦)𝑧01 + (1 − ∆𝑥)∆𝑦𝑧10 + ∆𝑥∆𝑦𝑧11

Eşitlikte, z yeni gridin enterpolasyonla hesaplanan yükseklik değerini, zij mevcut sayısal
yükseklik modelinde grid köşe noktaları yükseklik değerini ∆x ve ∆y yeni grid boyutunu ifade
etmektedir. Bu işlemi takiben diferansiyel rektifikasyon yapılır. Diferansiyel rektifikasyon arazi
modeli üzerinde koordinatları belirli bir noktanın izdüşüm denklemleri yardımıyla görüntü
üzerindeki konumunun düzeltilmiş olarak geriye ya da yeniden hesaplanmasıdır. Bu hesaplama
işlemine geriye projeksiyon denir. Aynı zaman görüntü üzerinde nokta konumlarının yeniden
oluşturulmasına yeniden örnekleme de denir. Geriye projeksiyon için iç ve dış yöneltme
elemanları belirli görüntü ve arazi modeli girdi verileri olarak kullanılır (Şekil 96).
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Şekil 96. Geriye projeksiyon ile diferansiyel rektifikasyon
Ortofotoda ürün türlerini aşağıdaki biçimde açıklamak mümkündür. Bunlar;
Ortofotoğraf (orto-foto): Eğiklik ve diferansiyel alanlarda yükseklik etkileri giderilmiş ve
ölçeklendirilmiş, bir haritanın geometrik niteliklerine sahip bir fotoğraftır. Bu ürün 2
boyutludur.
Ortofoto Harita: Vektör haritalar gibi belirli bir pafta bölümleme sistemine göre üretilmiş,
koordinat çizgileri, yer isimleri vb. kartoğrafik bilgiler eklenmiş haritadır. Bu ortofoto üzerinde
eşyüksekli eğrileri mevcut olup 3 boyutlu bilgi sunmaktadır.
Ortofoto Mozaik: Birden fazla ortofotonun bir araya getirilmesi ile elde edilen bütünleşik
görüntüdür. 2 boyutludur ancak, sayısal yükseklik modeli ile entegre edilirse 3 boyutlu bilgi
sunan bir üründür.
Stereomate: Stereo görüş veren, yükseklik bilgileri eklenmiş ortofotodur.

13.1.1. Dijital Ortofoto
Dijital ortofoto, dijital fotoğraflardan dijital teknikle elde edilen bir ortofoto ürünüdür.
Klasik ya da geleneksel ortofotoda olduğu gibi fotoğrafın kapladığı alanın yükseklik bilgilerine
ihtiyaç vardır. Dijital ortofoto, dijital görüntü kullanılarak, fotoğraf çekim anındaki kamera
eğikliği ve arazi yükseklik farklarından oluşan hataları gidermek suretiyle yeni bir dijital
görüntü elde etme yöntemidir (Şekil 97). Dijital fotogrametrik sistemlerin sorunsuz olarak
uygulanabildiği ve en çok başarı sağladığı alanlardan biride dijital ortofoto üretimidir. Şekil
97’de farklı ölçekte aynı alan için üretilmiş ortofoto görüntüler sunulmaktadır.
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Şekil 97. Ortofoto harita (1/5000 ve 1/1000 ölçekli)
Dijital ortofoto üretimini açıklamak için, Şekil 98’de bir ortofoto ve dijital görüntü
gösterilmiştir. Ortofoto paftası, 30 mikron’luk gridlerden oluşsun ve her diferansiyel alanın X,
Y koordinatları biliniyor ve bu alanların merkezlerinin de Z değerlerinin biliniyor olsun. Bu
XYZ sistemindeki sayısal arazi modelidir. Burada çözülmesi gerekli problem, bu diferansiyel
alanlara karşılık gelen fotoğraf elemanlarını, yani gri değerleri bulmaktır. Her X,Y sabit
değerlerine karşılık bir gri düzeyi doğru olarak bulunabilirse, bulunan değerlerle ortofoto
oluşturulabilir.

Şekil 98. Ortofoto ve dijital görüntü

Özet olarak problem, XYZ üçlüsüne karşılık gri değerin bulunmasıdır. Önce bu değere
karşılık gelen x, y fotoğraf koordinatları bulunmalıdır. Ardından bu fotoğraf elemanına karşılık
gelen gri değer bulunmalıdır. Bu işlem izdüşüm denklemleri ile gerçekleştirilir. Bu
258

denklemlerde mevcut dış yöneltme elemanları ilgili fotoğraf ya da ortofotosu üretilecek
fotoğraf için önceden yöneltme işlemi ile belirlenmelidir. Bu dış yöneltme elemanları gerekli
kontrol nokta sayısı mevcut ise o fotoğraf için uzay geriden kestirme yöntemi ile de
hesaplanabilir.
Böylece XYZ değer üçlülerine karşılık gelen x, y değerleri bulunur. Bu değerler doğal olarak
dijital fotoğrafın piksellerinin merkezleri olmayacaktır. Burada yeni piksel merkezi ve gri
değeri için yeniden örnekleme tekniklerinden en yakın komşuluk, bilineer enterpolasyon veya
bikübik katlama metotları kullanılır. Bu metotlar için en yaygın kullanılanı bilineer
enterpolasyon yöntemidir.
Yukarıda bahsedilen açıklamalar aynı zamanda ortorektifikasyon ya da difernasiyel
rektifikasyon olarak da tanımlanır. Diferansiyel rektifikasyon ya da ortorektifikasyon
piksellerin birer birer obje uzayına transformasyonu ve yükseklik bilgilerinin elde edilmesidir.
Bunun için girdi verileri, fotoğrafın dış yöneltme elemanları, sayısal yükseklik/arazi modeli ve
piksel koordinatlarıdır. Genel ifade ile yapılan işlem, her bir piksel için yükseklik belirleme,
çıktı piksellerinin izdüşüm eşitliği ile orijinal görüntü üzerine transformasyonu ve çıktı
pikselinin gri değerinin yeniden örnekleme ile bulunmasından ibarettir. Ortorektifikasyon için,
“direk” ve “direk olmayan” olarak iki yöntem kullanılır. Direk ortofoto üretiminde orijinal
fotoğraf koordinatlarından direk olarak orotofoto koordinatları hesaplanır. Yöntemin avantajı
orijinal parlaklık değerlerinin korunmasıdır. Direk olmayan yöntemde ise ortofoto koordinatları
orijinal fotoğraf koordinatlarına dönüştürülür ve gri değerler enterpolasyonla yeni pikseller için
bulunur. Bu yöntem günümüzde en yaygın kullanılandır.
Dijital ortofoto üretim iş adımlarını aşağıdaki gibi özetleynebilir;
•
•
•
•
•
•

Orta noktası referans koordinat sisteminde XY koordinatına karşılık gelen boş orto
görüntü matrisinin oluşturulması,
Sayısal arazi modeli yardımıyla XY koordinatına karşılık gelen Z koordinatının
belirlenmesi,
İzdüşüm denklemleri ve ortofoto üretilecek fotoğrafa ilişkin iç ve dış yöneltme elemanları
kullanılarak XYZ koordinatına karşılık gelen fotoğraf koordinatlarının hesaplanması,
Hesaplanan fotoğraf koordinatlarından piksel koordinatlarının Afin dönüşümü ile
hesaplanması,
Hesaplanan piksel koordinatına ilişkin gri değerin komşu pikseller yardımıyla
enterpolasyonla hesaplanması,
Hesaplanan gri değer boş orto görüntü matrisinde ilgili piksele atanır.

Üretilen ortofotonun geometrik doğruluğu;
• Dış yöneltme elemanlarının doğruluğuna,
• Sayısal arazi modelinin doğruluğuna,
• Fotoğraf ve piksel koordinat sistemleri arasındaki dönüşüme, bağlıdır.
Dijital ortofoto akış diyagramı şekil 99’da gösterilmiştir.
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Şekil 99. Dijital ortofoto üretim süreci

13.2. Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) Üretimi
Yeryüzü, matematiksel olarak tanımlanamayacak derecede düzensiz üç boyutlu bir şekil
olduğundan tanımlanabilmesi için sonsuz sayıda noktaya gereksinim vardır. Bunun mümkün
olmaması nedeniyle, belirli sayıdaki nokta kümesi seçilir ve yüzey bu noktalardan
yararlanılarak temsil edilmeye çalışılır. Yeryüzünün uygun bir şekilde temsili, yerbilimlerinde,
çok sayıdaki mühendislik alanında, askeri uygulamalarda ve diğer birçok alanda büyük bir
ihtiyaçtır. Buradan hareketle sayısal yükseklik modeli, tanımlı bir koordinat sistemi içinde
bulunan X, Y ve Z koordinatları bilinen çok sayıda noktadan oluşturulan yer yüzeyinin
istatistiksel sunumu olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda SYM, yer yüzeyinin sonlu bir
kapasiteye sahip sayısal bir formatta bilgisayarda tutulması ve sunulmasıdır.
SYM çok farklı disiplin tarafından değişik uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu
uygulama alanları aşağıda farklı disiplinler için sıralanmıştır.
1. İnşaat Mühendisliği
a) Yol çalışmalarındaki yarma ve dolgu işlerinde,
b) Güzergah belirlemesinde,
c) Baraj veya rezervuar inşaatındaki hacimsel hesaplamalarda.
2. Yer Bilimleri
a) Kanalizasyon ağlarının kurulması,
b) Hidrolojik akım modeli oluşturmada,
c) Jeomorfolojik simülasyon ve sınıflandırmada,
d) Jeolojik haritalamada
e) Eğim ve bakı haritalarının oluşturulmasında.
3. Planlama ve Öz Kaynak Düzenleme
a) Uzaktan algılama, tarım, sosyal bilimler, meteoroloji, çevre ve şehir planlaması,
ormanlık alan planlaması gibi çeşitli dalları ilgilendiren uygulamalarda.
b) Sınıflandırma çalışmalarında.
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c) Erozyon modellemesinde.
d) Arazi rüzgar modellemelerinde.
4. Fotogrametri
a) Ortofoto üretiminde
b) Topoğrafik ve her türlü vektörel harita yapımında.
5. Askeri Uygulamalar
a) Savaş alanı görünebilirlik analizinde.
b) Uçuş modellemeleri ve füzelerin 3 boyutlu yönlendirme sistemlerinde.
c) Radar görüş alanı belirlenmesinde.
SYM’ler fotogrametrik yöntem, Radar tekniği, lazer tarama teknolojisi (LiDAR), eş
yükseklik eğrileri mevcut harita ve arazi ölçmeleri ile üretilebilmektedir. SYM’nin üç tip veri
yapısı mevcut olup bunlar, eş yükselti eğrileri, raster (hücresel, grid) ve düzensiz üçgen ağ
(TIN) modeli veri yapılarıdır (Şekil 100).

Şekil 100. SYM veri yapıları, a) Grid (raster), b) TIN, c) Eğri

Topoğrafik bir yüzey, genellikle uygulamada sayısal bir model olarak üç şekilde
gösterilir.
Sayısal Yükseklik/Yükselti Modeli (SYM-DEM)
• Sayısal Arazi/Yer Modeli (SAM-DTM)
• Sayısal Yüzey Modeli (YM-DSM)
•

13.2.1. Sayısal YükseklikYükselti Modeli
Genellikle düzenli yükseklik dizilerine verilen genel isimdir. Yeryüzü topoğrafyasını en
sade ve çıplak şekilde X, Y ve Z yükseklik değeriyle üç boyutlu olarak ifade eden model olarak
tanımlanabilir. SYM’ler özellikle topoğrafik bir yüzeyin sayısal gösterimi için
kullanılmaktadır. SYM’ler yeryüzü topoğrafyasını en basit şekilde yansıtan en genel ve yaygın
model olarak tanımlanmaktadırlar (Şekil 101).
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Şekil 101. Sayısal Yükseklik/Yükselti Modeli

SYM’ler yaygın olarak raster (hücresel) formatında veya üçgenlenmiş düzensiz ağ
(TIN- Triangulated Irregular Network) ile temsil edilir. SYM’ler ayrıca sayısal bir görüntü gibi
depolanır ve görüntüdeki pikseller yükseklik verilerini içerir. Yani, hücrelerin sayısal değerleri
yükseklikleri gösterir.
TIN ise rastgele dağılmış X, Y ve Z koordinatları bilinen noktalar yardımıyla hesaplanan
komşu, kesişmeyen üçgenler topluluğu olarak tanımlanabilir (Şekil 102). TIN’in vektör yapısı
rastgele dağılmış nokta, çizgi ve poligon verileri üzerine kurulmuştur. TIN, eğim, bakı, yüzey
alanı ve uzunluğu, hacim hesaplamaları, eşyükselti eğrileri ve yükseklik verilerinin
enterpolasyonu için kullanılmaktadır.
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Şekil 102. SYM TIN verisi

13.2.2. Sayısal Arazi/Yer Modeli
Sayısal arazi modeli farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bazı ülkelerde SAM ve SYM
aynı anlamda kullanılmakta ve arazi yüzeyini ifade eden rastgele dağılmış Z değerlerini ifade
etmektedir. SAM genellikle tam 3 boyutlu yerine 2.5 boyutlu model olarak adlandırılmaktadır.
SAM arazi yüzeyinin belirgin topoğrafik özelliklerinin ve arazinin gerçek şeklinin daha iyi
biçimde sayısal olarak sunulmuş biçimidir (Şekil 103). SAM, topoğrafya üzerindeki bina, bitki
örtüsü, orman vb. farklı yükseklik değerlerine sahip detayları içermez, yani yalın çıplak
yeryüzünü yansıtır. SAM ile üretilen eşyükselti eğrileri arazinin gerçek şeklini daha iyi
sunmaktadır.
SAM haritacılıkta, ortofoto üretiminde, eğim haritalarının yapımı, en ve boy kesitlerin
çizimi, hacim hesabı gibi birçok farklı amaç için kullanılmaktadır. SAM’ın oluşturulabilmesi
için, seçilen yüzey noktalarının X, Y, Z koordinatları ile uygun bilgisayar yazılımlarına
gerekesinim vardır. Uygun bir enterpolasyon yöntemi seçilerek dayanak noktalarına bağlı
olarak yeni noktaların koordinatları elde edilir. Böylece elde edilen bütün veriler, başka bilgi
sistemleri için veri olarak kullanılabilir.

Şekil 103. Sayısal arazi modeli

13.2.3. Sayısal Yüzey Modeli
Şekil 104’de görüldüğü gibi sayısal yüzey modeli, SAM ve SYM’ye benzemektedir.
SAM ve SYM’den farkı ise bina, ağaç, kule ve diğer objelerin yükseklik bilgilerinin bu yüzeye
dahil olmuş olmasıdır. Sürekli ve tek değerli olduğu kabul edilir, yani, yüzey, herhangi bir ani
yükseklik değişimi, zirve, çukur, dik yamaç, uçurum, ya da fay kırığı gibi yüzeyin sürekliliğini
bozan yapıları içermemektedir. Herhangi bir (x, y) ikilisine karşılık gelen tek bir z değeri vardır.
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Şekil 104. Sayısal yüzey modeli

Sayısal yükseklik modelleri eş yükselti eğrili formatta da temsil edilebilmektedir. Eşyükselti
eğrileri aynı yükseklikteki noktaları birbirine bağlayan eğrilerdir (Şekil 105).Eş yükselti eğri
aralıkları ya da kot farkı üretilecek harita ölçeğine bağlıdır.

Şekil 105. Eşyükselti eğrileri
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Yeryüzünün topoğrafik yapısını tam olarak bilgisayara aktarabilmek için milyonlarca
nokta gerekir. Bu kadar çok noktanın koordinatlarının el yordamıyla ölçülerek tespit edilmesi
külfetli bir iştir. Mümkün olduğunca az, ancak gerçek objeleri de yansıtan noktaların arasında
enterpolasyon yapılarak yeni noktaların yükseklikleri türetilir. Enterpolasyon sonucu SAM
üçgenler veya gridler halinde elde edilir.
Otomatik SAM oluşturma dijital fotogrametrinin önemli bir fonksiyonudur. Günümüzde bu
yönde özellikle görüntülerden SYM üretimi çalışmaları otomatik olarak yapılmaktadır.
Otomatik üretilen yükseklik modeli içerisinden istenmeyen objeler filtrelenmektedir. Örneğin
nokta bulut şeklinde tanımlanan yükseklik verisi için otomatik yer çıkarımı, ağaç ve bina gibi
objelerin çıkarımı teknolojinin bilgisayar araçları ile kullanıcılara sunduğu önemli
kolaylıklardır.
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Uygulamalar
Ortofot üretimi için SYM’nin gerekliliğini araştırınız.
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Uygulama Soruları
Ortofoto niçin üretilir?
SYM olmaz ise ortofoto üretileme mi? İrdeleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, fotogrametrik olarak klasik ve dijital ortofoto ile SYM’lerin üretimi ile
ilgili yöntemler hakkında bilgi sunulmuş ve tartışılmıştır. Uygulama alanları da ayrıca
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Ortofoto nedir? Açıklayınız.
2) Rödresman ile ortofoto arasındaki fark nedir?
3) Ortofoto uygulama alanları nelerdir?
4) Ortofoto üretimi için SYM’nin önemi nedir?
5) Ortofoto için görüntü ile SYM eş grid sayısında değilse ne yapılmalıdır?
6) Ortofoto ürün türleri nelerdir?
7) Dijital ortofoto ne anlama gelir?
8) Ortorektifikasyon yöntemleri hangileridir?
9) SYM nedir?
10) SYM ile SAM arasındaki fark nedir?

Cevaplar
1) Tek resim değerlendirmesi kapsamında, resim üzerindeki açısal etkiler ve yükseklik
farklarını minimize etmek üzere, resmin tümünü bir defada iz düşürmek yerine, parçalara
ayrılmış resmi iz düşürme işlemine “orotofoto” ya da “diferansiyel rödresman/rektirifikasyon”
adı verilir.
2) Rödresman işleminde arazi düz olmalı ve sadece resim eğiklikleri ortadan
kaldırılırken, ortofotoda bu sınırlandırmalar söz konusu değildir.
3) Ortofoto, çevre, tarım, ziraat, ulaşım, orman, inşaat ve kentsel planlama gibi
fotoğrafik harita bilgisine ihtiyaç duyulan tüm alanlarda ve harita yapımı, harita revizyonu,
arazi kullanım haritalarının yapılmasında uygulanmaktadır.
4) Ortofoto üretimi için SYM temel bileşenlerden biridir. Yükseklikten kaynaklı
hataların ortadan kaldırılması için SYM verisinden yükseklik değerinin ortofoto işleminde
hesaba katılması gerekir.
5) Bu durumda SYM görüntünün satır sütun piksel sayısınca eş grid sayısına
getirilmelidir. Bu işlem için enterpolasyon yöntemleri kullanılır.
6) Orotofoto, ortofoto harita, ortomozaik ve stereomate ortofotonun ürün türleri olarak
sıralanabilir
7) Dijital ortofoto, dijital fotoğraflardan dijital teknikle elde edilen bir ortofoto
ürünüdür. Aynı zamanda dijital görüntü kullanılarak, fotoğraf çekim anındaki kamera eğikliği
ve arazi yükseklik farklarından oluşan hataları gidermek suretiyle yeni bir dijital görüntü elde
etme yöntemidir
8) Ortorektifikasyon için iki farklı yöntem kullanılır. Bunlar direk ve direk olmayan
yöntemlerdir. Uygulamada yaygın olarak direk olmayan yöntem kullanılır.
9) Sayısal yükseklik modeli, tanımlı bir koordinat sistemi içinde bulunan X, Y ve Z
koordinatları bilinen çok sayıda noktadan oluşturulan yer yüzeyinin istatistiksel sunumu veya
yer yüzeyinin sonlu bir kapasiteye sahip sayısal bir formatta bilgisayarda tutulması ve
sunulmasıdır.
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10) SYM yüzeydeki bütün objeleri 3 boyutlu temsil ederken, SAM sadece yalın
yeryüzüne ait noktaları temsil eden bir yükseklik modelidir. Haritaların 3. boyutunu temsil
etmek amacıyla SAM kullanılmaktadır.
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14. LAZER TARAMA TEKNOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde fotogrametri alanına yerin giren teknolojilerden lazer tarama teknoloji
hakkında teorik bilgiler sunulacaktır. Bu kapsamda lazer tarama teknolojisi, çalışma prensipleri,
elde edilen verinin değerlendirrilmesi, fotogrametri ile karşılaştırılması ve uygulama
alanlarından bahsedilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Lazer tarama teknolojisi nedir?
Hava LiDAR tekniği hangi alanlarda kullanılır?
Fotogrametri LiDAR entegrasyonu nasıl yapılı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Lazer Tarama Teknolojisi

Lazer tarama teknolojisi ile Lazer tarama teknolojisi ile
harita ve harita ürünü üretim ilgili
konularda
bilgi
becerisi kazanımı.
verilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Lazer tarama Teknolojisi
LiDAR
Fotogrametri LiDAR Entegrasyonu
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Giriş
Bu bölümde, fotogrametri ile entgre biçimde kullanılarak her türlü harita ürünü özellikle
ortofoto elde edilmesinde kullanılan lazer tarama teknolojisi yani LiDAR tekniği üzerinde
durulacaktır. LiDAR veri alımından uygulama alanlarına kadar geniş yelpazede bilgiler
sunulacaktır.
Son yıllarda gelişen teknolojiye paralel olarak hem veri toplama hem de değerlendirme
yöntemlerinde çok önemli gelişmeler olmuştur. Lazer tarama teknolojisi son on beş yılda arazi
detayı ölçmek suretiyle topoğrafik harita yapımı ve yakın uzaklıktaki cisimlerin ölçülmesi ile
de 3B objelerin elde edilmesinde öne çıkmıştır. Sayısal arazi modelleri ve yüzey modellerinin
elde edilmesi ve üretilmesi için yeni bir teknoloji olmuştur.
Lazer tarama teknolojisi özellikle hava LiDAR teknolojisi, atmosferik araştırmalar,
batimetrik ölçmeler ve buzul araştırmaları gibi birçok alanda çok yönlü olarak kullanılan bir
teknolojidir. Arazi verilerinin toplanmasında çok etkili bir yöntemdir. Sayısal arazi modeli için
yüksek doğruluk ve yüksek nokta yoğunluğu sağlar. Teorik olarak, eğer hava fotoğrafının eş
zamanlı olarak toplanma zorunluluğu yoksa hava fotoğrafları gibi bulut ya da gün ışığı
sınırlaması yoktur. Fotogrametri gibi pasif olmayıp aktif ölme kabiliyeti olan bu teknoloji,
nispeten düşük sıklıktaki bitki örtüsü, düşük eğim ve düşük kontrast gibi karakteristik arazilerin
haritasını yapma kapasitesine sahiptir.
Uzun zamandan beri lazer tarama teknolojisi uzaktan algılamada LiDAR (Light Detection
And Ranging) olarak kullanılımaktaydı. LiDAR sistemi, hedefe sinyaller ya da elekromanyetik
enerji (lazer) göndererek lazerin bu hedeften algılayıcıya geri dönene kadar geçen zamanı kayıt
etmektedir. Lazer tarama sistemleri hava lazer tarama ve yersel lazer tarama sistemi olarak iki
gruba ayrılabilir.
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14.1. Hava Lazer Tarama (LiDAR)
LiDAR, aktif algılama sistemi olan radar teknolojisi gibi çalışır. Radarda teknolojisinde
kullanılan radyo dalgaları yerine burada lazer ışını kullanılır. LiDAR’ın temel prensibi
elektronik mesafe ölçerlerle benzerlik göstermektedir. Sistem tarafından yüzeye gönderilen
lazer ışınlarının yüzeyden dönüp sistem tarafından algılanmasına kadar geçen zaman
kullanılarak, lazer tarayıcı ile yüzey arasındaki mesafe hesaplanır. Aslında LiDAR teknolojisi
1960’ların sonunda gelişmeye başlamış ve ilk ticari LiDAR topoğrafik haritalama sistemi 1993
yılında faaliyete geçmiştir. LiDAR veri ürünleri birçok topoğrafik uygulamalarda
kullanılmaktadır. LiDAR teknolojisinin tarihi süreci kronolojik sırada aşağıda ifade edilmiştir.
- İlk optik lazer 1960’da geliştirildi (Maiman, USA).
- İlk hava lazer mesafe ölçeri 1960’da geliştirildi.
- Hidrografik ve batimetrik ilk uygulamalar 1970’lerde Kuzey Amerika’da yapıldı.
-1980’li yılların başında GPS, hava lazer profilleri için kullanılmaya başlandı.
- 90’lı yıllardan itibaren hava lazer tarayıcılar GPS ve INS ile birlikte kullanılmaya
başlandı.
- 1996 yılı ISPRS kongresinde (Viyana) ilk defa ticari olarak bir firma ALS (Airborne
Laser Scanning)’i tanıttı.
- 1996-2000 döneminde ISPRS Çalışma Grubu ve OEEPE (EuroSDR) Çalışma Grupları
kuruldu.
- 2000’den itibaren yoğun ve geliştirilmek suretiyle kullanılmaya başlandı ve özellikle
2006 yılı sonrası lazer tarama teknolojisinde full dalga tarama metodu geliştirildi.
- 2014’de çok bantlı (Multispectral) LiDAR geliştirildi (3 kanal: 532 nm, 1064 nm ve
1550 nm).
Yüksek doğrulukta 3B topoğrafik veri üreten hava lazer tarama teknolojisi veya sistemi
olan LiDAR, atmosferik LiDAR, LADAR (laser detection and ranging), LRF (Laser Range
Finding), ALS (Airborne Laser Scanning), ALSM (Airborne LiDAR Swath Mapping) ve aktif
sistem gibi terminolojik isimlerle de anılmaktadır. LiDAR çok yüksek enerjiye sahip lazer ışını
kullanır. Gece ve gündüz çalışma yeteneğinin yanında, gölgelik alanları da ölçme özelliğine
sahiptir. LiDAR’da temel olarak ölçüm kutupsal tekniğe göre yapılır. Işın yönü ve obje ile lazer
kaynağı arasındaki mesafe ölçülür.
GPS ve IMU ile bütünleşik LiDAR, yüksek doğruluklu topoğrafik harita yapımı için
kullanılabilir (Şekil 106). Bu teknoloji geleneksel topoğrafik veri toplama yöntemlerine göre
bir takım üstünlükler sunar. Minimum yer kontrol gereksinimi, ışık ve hava koşullarına bağlı
olmaması, otomatik bir sistem olması, veri toplama ve işleme zamanının daha az olması, yüksek
doğruluk ve yüksek nokta yoğunluğu bu üstünlüklere örnek verilebilir. Buna göre LiDAR’ın
bazı uygulamalarda klasik ve geleneksel yöntemlerin yerini aldığı, fotogrametri ölçme tekniği
ile entgre kullanımda da önemli rol alacağı görülmektedir.
Lazer tarama sistemleri temel olarak iki çeşittir. Bunlar, sürekli dalga biçimli ve darbeli
(atım) lazerdir. Darbeli lazer sistemi topoğrafik harita yapımında yaygın olarak
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kullanılmaktadır. Ayrık sinyaller (atımlar) lazerden gönderilir ve bir ya da daha fazla geri dönen
sinyal (eko) kayıt edilir. Dalga biçimli lazer sistemi sürekli sinyalleri kullanır ve dönen
sinyalleri kaydeder.

Şekil 106. LiDAR algılama sistemi

LiDAR tarama sistemleri tarafından farklı tarama frekansları kullanılmaktadır. Seçilen
frekans uygulamaya bağlı olarak farklılık gösterir. LiDAR sistemi farklı bileşenlerden
oluşmaktadır. Bunlar;
- Lazer alıcı (mesafe ölçme ünitesi),
- Lazer ışını döndürme/saptırma mekanizması,
- GPS/INS (GPS çift frekanslı ve diferansiyeldir)
- Bilgisayar ünitesi (navigasyon, uçuş planlama, depolama) ve hassas zaman ölçer.
- Çerçeve ya da satır tarayıcılı film tabanlı kamera.
şeklinde ifade edilir. LiDAR sistemi, uçak, helikopter, İHA, yer ve uydu platformlarına
takılı olmak üzere farklı platformlarda kullanılır.
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Bir LiDAR sistemi için bazı önemli parametrelerden söz edilir. Bunlar, minimum ve
maksimum uçuş yüksekliği, tarama genişliği (FOV), lazer ayak izi, dalga boyu, atım
tekrarlanma sayısı, geri dönen atım sayısı (eko), minimum düşey obje ayrım hassasiyeti, tarama
sıklığı ve lazer ışın açısı olarak bilinir. Bu parametreler LiDAR sistemi ile herhangi bir proje
için ölçü yapıldığında dikkatlice belirlenmeli ve ayarlanmalıdır ki bu parametreler sonuç ürün
doğruluğun daha açıkçası üretilen nokta konum doğruluğunu doğrudan etkilemektedirler.

14.1.1. Temel Prensipler
LiDAR esas olarak yukarıda sözü edilen üç temel veri toplama aracı lazer tarayıcı, GPS
ve IMU bileşenlerinin birlikte kullanılmasından oluşan bir sistemdir. Lazer tarayıcı yeryüzüne
kızılötesi kanalda ya da bantta sinyal gönderir. Tarayıcı tarafından yeryüzüne gönderilen sinyal
sayısı sinyal tekrarlama oranı olarak isimlendirilir ve KHz biriminde ölçülür. Bu aynı zamanda
saniyede gönderilen atım (sinyal) sayıdır. Örneğin, saniyede 10 KHz atım yapan bir sistem
gerçekte 10000 sinyal gönderiyor demektir. Lazer ışınının gidiş ve geliş arasında geçen zaman
kaydedilir. Bu sebeple, yakın objelerden yansıyan sinyaller uzak objelerden daha hızlı
dönecektir. Lazer tarayıcı ile lazer ışınının yansıtıldığı nesne noktasının arasındaki mesafe lazer
ışınları yardımı ile ışığın gidip gelmesi için gereken süreden hesaplanır. Bu sürede sinyal
tarayıcı ve yeryüzündeki nesne noktasına gidip geldiği için eşitlik (123)’de ifade edildiği üzere
ölçülen mesafe ikiye bölünür.
𝑅=

𝑐𝑡
2

(123)

Eşitlikte R, obje ile lazer ünitesi arasındaki mesafe, c ışık hızı, t ise lazer ışını seyahat
süresidir. Lazer altimetresinde ölçülecek yüzeye bağlı olarak iki farklı lazer çeşidi kullanılır.
Topoğrafik lazer olarak adlandırılan sistemler yeryüzü ölçümü için elektromanyetik
spektrumunun kızıl ötesi bölümü kullanılır. Batimetrik lazer altimetre ölçümleri için
elektromanyetik spektrumun mavi/yeşil bölgesi kullanılır. Bunun sebebi mavi/yeşil dalga boyu
su ve altı yüzeyin haritalanmasında önemli ve yüksek yansıma düzeyine sahiptirler. Batimerik
derinlik yansıyan sinyallerden kolaylıkla hesaplanır. Suyun derinliği dönen iki sinyalin farkı
olarak elde edilir.
Tam fonksiyonlu bir LiDAR sistemi için veri toplama işlemleri esnasında her bir bileşen
tarafından kullanılan hassas zaman araçları önemlidir. GPS konum bilgisinin ne zaman
ölçüldüğünü, IMU verisinin ne zaman kaydedildiğini, lazer sinyalinin ne zaman gönderildiğinin
ve tabii ki ne zaman döndüğünün bilinmesi çok önemlidir. Üç ayrı ve farklı bileşenden oluşan
LiDAR için her bir bileşenin zamanlamasını diğerlerine uyarlamak mümkün olmayabilir.
GPS alıcısı uçuş süresince genellikle 1 saniye aralıklarla alıcının konumunu belirler. Fakat
uçaklar saniyede 50 m’den fazla yol aldığı için lazer tarayıcının konumunun belirlenmesi için
enterpolasyon yapılması gerekir. IMU, algılayıcıların her bir eksen etrafındaki dönüklük
değerlerini ölçer.
Elde edilen sonuçların tek bir yer referans siteminde olması gerekir ancak ölçüm
işlemlerinde üç farklı parçanın kullanılması ile üç farklı referans sisteminin kullanılması
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problemi daha da zorlaştırır. Verilerin yer referans sistemine çevrilmesi için yer kontrol
noktalarına ihtiyaç vardır. Bu noktalar, uçakta elde edilen koordinatları yer koordinatlarına
dönüştürmek için gerekli olan parametrelerin hesaplanmasında kullanılır.
LiDAR sistemi tarama işlemini, sinyallerin gönderilmesi ile başlatır ve her bir sinyal
sistemden siteme göre zeminde farklı tarama şekilleri (pattern) ortaya çıkarır (Şekil 107). Bu
tarama şekilleri Z şekli sinüzoidal, paralel çizgi, eliptik ve paralel düşey çizgi biçimindedir.
Tarama şekillerinin üretilen noktaların yoğunluğunda uçuş yüksekliğine göre önemli katkısı
mevcuttur.

Şekil 107. LiDAR tarama şekilleri

LiDAR sisteminde kullanılan 900 nm’lik lazer ışınının farklı objeler yansıma yüzdesi
aşağıda sunulmuştur (Tablo 5).
Tablo 5. LiDAR ölçüsü obje yansıtma değerleri
Materyal
Yansıtma Yüzdesi (900 nm)
Çam ağacı, temiz ve kuru
Kar

94
80-90

Limon taşı kil

≤75

Yapraksız ağaç

60

İğne yapraklı ağaç

30

Karbonat kum (kuru)

57

Karbonat kum (ıslak)

41

Plaj kumu, çöl

50

Beton

24
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Asfalt

17

Lav

8

Siyah lastik duvar

2

14.2. Verilerin Analizi ve İşlenmesi
LiDAR sistemi için standart bir veri formatı yoktur. Fakat ham nokta verisi ASCII
formatında LAS uzantılı dosyalarda oluşturulur. İlk uçuş tamamlandıktan sonra ham LiDAR
verileri ön işleme tabi tutulur. Yukarda ifade edildiği gibi eğik mesafe, dönen her sinyal için
hesaplanır. IMU tarafından ölçülen üç eksen yönündeki açılar veri toplama esnasında
tarayıcının yöneltmesi için uygulanır. GPS verileri ayrı olarak işlenir ve daha sonra LiDAR
işlemlerine dahil edilir. Algılayıcıların konumlarının ve tarama esnasındaki tarama açısı ile obje
(yer) noktasının yüksekliği hesaplanır. Basit trigonometrik eşitlikler yardımıyla yer noktasının
X, Y ve H koordinatları hesaplandıktan sonra tümü yer referans sistemine dönüştürülür.
Lazer sinyali yüzeye gönderildiğinde birden fazla objeye temas edebilir. Örneğin Şekil
108’deki gibi bir lazer ışını yeryüzüne gönderiliyor. Bazı sinyaller direkt zemine ulaşırken
bazıları önce ağaç yaprakları ile karşılaşıp geri dönebiliyor. Sistem ayarlarına bağlı olarak
algılayıcılar bu verileri toplar. Bütün dönen sinyaller (eko) toplanabilir. Burada temel prensip
“ilk sinyal ilk döner (yapraklara değenler), son sinyal (toprağa gidenler) son döner” şeklindedir.
Bazı sistemlerde 5 ve daha üzeri farklı biçimde veri toplamak mümkündür. Topoğrafik harita
yapımında genellikle zemin noktaları olması düşünüldüğünden son dönen ekolar esas alınır.

Şekil 108. Lazer ışını obje etkileşimi
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Orman örtüsü ile kaplı bir yüzey düşünüldüğünde, çoğu sinyal ormandan ve diğer
objelerden geri yansıyacaktır (Şekil 109). Ancak bazı sinyaller mutlaka orman örtüsünden geçip
zemine ulaşacaktır. Bu durum sistemin orman örtüsü ile kaplı olduğu alanlarda harita yapımı
veya arazi modeli oluşturmada diğer tekniklere göre avantajlı olduğunu göstermektedir. Bu
avantaj sistemin aktif ölçü sistemi olmasından da kaynaklanmaktadır.

Şekil 109. Bitki örtüsü ve LiDAR verileri

LiDAR yoğun bitki örtülü alanların yüzey haritalamasında önemli bir tekniktir. Sinyal
dönüşleri yükseklikte değişikliklere sebep olan bitki örtüsü içinden yansıyabilir ve yayılabilir,
böylece gerçek arazi yüzeyine nüfuz etme ve geri dönme işlemi gerçekleşir. LiDAR ölçüsünde,
su, asfalt, katran, bulutlar ve sis gibi belli maddeler ve yüzeyler yakın kızılötesi dalga boylarını
yutar ve değersiz veya zayıf sinyal dönüşlerine sebep olur.

14.3. Fotogrametri ve LiDAR’ın Karşılaştırılması
LiDAR ve fotogrametri, veri toplama ve veri işleme gibi birçok bakımdan karşılaştırılabilir.
Uçuş yüksekliği karşılaştırıldığı zaman fotogrametri önemli bir üstünlük sunar. Genellikle,
LiDAR yaklaşık 1000 m uçuş yüksekliği ile sınırlıdır. Hava kameralarında kullanılan geniş
açılı mercekler sebebiyle açısal görüş alanı LiDAR’ın tarama genişliğinden daha geniştir.
Bunun anlamı, LiDAR’ın çok daha fazla veri elde etmesi için uçuş zamanını artırması demektir.
Örnekleme boyutu açısından, fotogrametri için, uçuş yüksekliğinin 1000 m, kamera asal
uzaklığının 150 mm olması durumunda örnekleme aralığı ya da arazideki boyutu 15 cm iken,
lazer taramanın aynı yükseklikteki ayak izi 1 m civarındadır.
LiDAR maliyet açısından fotogrametri ile karşılaştırıldığında dezavantajlıdır. Fotogrametri
üzerinde LiDAR’ın önemli üstünlüklerinden biri yüzey yeniden oluşturma yöntemidir.
Fotogrametride yükseklik ölçümleri en az iki fotoğraf üzerinde tanımlanan yüzey noktaları
gerektirir ki buna stereo değerlendirme denir. Bitki örtüsü ya da yüksek binalar fotoğrafta
mevcut ise değerlendirilmesi zorluk yaratacaktır. Ancak lazer tarama ile bu türden veiler
rahatlıkla elde edilir ve değerlendirir. Fotogrametri pasif bir ölçeme sistemi olarak görüntü
kalitesi gerektirir, ancak LiDAR bu tür zorluklardan etkilenmeyen aktif bir ölçme sistemidir.
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LiDAR ve fotogrametri arasındaki farklılıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
Fotogrametri pasif, LiDAR ise aktif bir algılama sistemidir.
• Fotogrametride genellikle çerçeve ya da çizgisel geometriye sahip algılayıcılar kullanılır.
LiDAR’da ise kutupsal geometrili algılayıcılar kullanılır.
• Fotogrametride tüm arazi yapısı söz konusu ve değerlendirilebilir iken, LiDAR’da nokta
bazlı modelleme söz konusudur.
• Fotogrametride geometrik ve radyometrik olarak çok kaliteli görüntüler elde edilirken,
LiDAR’da ise görüntü yoktur veya çok düşük kalitede görüntüler mevcuttur.
•

LiDAR ve fotogrametrinin ortak yönlerinden de bahsedilebilir. Bunlar;
GPS ya da navigasyon amaçlı GPS/INS kullanımı her iki sistemde de mevcuttur.
• Filtreleme, binalar gibi sayısal arazi modeline ait olmayan nesnelerin kaldırılması, veri
küçültme ve sıkıştırma, elektrik direklerinin tespiti gibi ham veri işleme yöntemlerinin
kullanımı.
• LiDAR verileri görüntü olarak ele alınabilir ve onlara çeşitli görüntü işleme ve analiz
teknikleri uygulanabilir.
• Algılayıcı entegrasyonu ve görüntü işleme ve analiz konuları iki teknolojiyi birleştiren
önemli bir konudur.
•

14.4. Uygulama Alanları
Genel olarak LiDAR teknolojisi 3 boyutlu yükseklik modeli ve harita verisinin ihtiyaç
olduğu, kentsel planlama, kıyı planlama, ulaşım planlama, arkeoloji, orman yönetimi ve
planlama, akış modelleme, kirlilik modellem, harita ve kartoğrafik işlemler, petrol ve gaz
çıkarımı, mineral ve maden tespitinde kullanılmakatdır. Topoğrafik LiDAR sistemleri
tarafından toplanan verilerden elde edilen birçok ürün vardır. Bu ürünleri aşağıdaki gibi ifade
edebiliriz.
•
•
•
•
•
•

Sayısal yükseklik modelleri (SYM)
Sayısal arazi modelleri (DTM, çıplak arazi yükseklik verisi)
Üçgenlenmiş düzensiz ağlar (TIN)
Eşyükselti eğrileri
Gölgeli kabartmalı haritalar
Yamaç ve eğim haritaları

LiDAR verileri ile elde edilen ürünlere bakıldığında geniş bir uygulama alanı olduğu
görülmektedir. Uygulamaya bağlı olarak, LiDAR sistemi yersel ve fotogrametrik ölçme
yöntemleri ile karşılaştırıldığında tamamlayıcı bir teknolojidir. Birçok ölçme uygulamalarında
havadan lazerle tarama teknolojisi, diğer bilinen algılayıcıları içeren sayısal kameralar, çok
bantlı tarayıcılar ve termal kameralarla birlikte kullanılmaktadır. Diğer teknolojiklerle
toplanamayan özellikleri kolaylıkla elde eden bu sistem farklı alanlarda kullanılmaktadır.
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Haritacılık: LiDAR, topoğrafik harita yapımı uygulamaları için hızlı, yüksek doğruluk için
yeterli sıklıkta yükseklik verisi elde edilebilen bir sistemdir. Aynı zamanda LiDAR ile üretilen
nokta bulutu verisi içinden bina ve benzeri objelerin otomatik çıkarımı ve ortofoto üretimi
çalışmaları gerçekleştirilmektedir (Şekil 110).

Şekil 110. LiDAR bina çıkarımı
Yapı Endüstrisi: Uygun ve doğru şekilde geometrik olarak referanslandırılmış sayısal
yükseklik verisi, yapı endüstrisi uygulamalarında kullanılmaktadır.
Ormancılık: LiDAR’ın ilk ticari kullanım alanlarından biri olan orman disiplininde, ağaç
gölgesi altındaki arazi ve topoğrafya hakkındaki doğru bilgiler hem ormancılık endüstrisi hem
de doğal kaynak yönetimi için önemlidir. Ağaç yoğunlukları ve yükseklikleri hakkındaki doğru
bilgi, yersel ve fotogrametrik ölçme yöntemleriyle elde edilmesi güçtür. Radar ve optik uydu
görüntülerine benzemeyen lazer teknolojisi ile ağaç gölgesi altında kalan alanlar ve ağaç
yükseklikleri elde edilebilir (Şekil 111). Ağaç boyu, orman envanteri, kütle miktarı gibi orman
disiplini açısından önemli parametreler LiDAR ile alınan verilerden türetilebilir. Sonuç olarak,
LiDAR sistemi ormancılık endüstrisi için son derece etkili bir tekniktir.
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Şekil 111. LiDAR ormancılık uygulaması

Şehir Planlama: Haberleşme ve afet planlaması içeren çeşitli uygulamalar için söz konusu
bölgelerin yüksek doğruluklu sayısal modellerine ihtiyaç vardır. Bir aktif uzaktan algılama
sistemi olarak LiDAR, kentsel çevrelerin istenilen doğrulukta üretilmiş haritasını sunar (Şekil
112).

Şekil 112. LiDAR şehircilik uygulaması
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Uygulamalar
Hava lazer tara sistemi ile elde edilen veriler CBS projelerinde hangi amaçla
kullanılabileceğini araştırınız.
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Uygulama Soruları
LiDAR sistemi ile fotogrametriyi karşılaştırınız. Avantaj ve dezavantajları sıralayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hava lazer tarama teknolojisi olarak sisimlendirilen LiDAR tekniği
hakkında bilgiler edinilmiştir. Veri alımından işleme aşamsına kadar geçen işlem adımları
analatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Lazer tarama teknolojisi nedir? Açıklayınız.
2) LiDAR genele olarak hangi alanları ölçülendirmek için kullanılır?
3) Çok bantlı LiDAR ne zaman üretilmiştir?
4) LiDAR ölçü prensibi nedir?
5) LiDAR bileşenleri nelerdir?
6) LiDAR tarama sistemleri kaç çeşittir? Açıklayınız?
7) Lidar tarama şekilleri nelerdir?
8) LiDAR orman alanlarında kullanım amacı nedir?
9) Fotogramteri ile LiDAR arasındaki farklılıklar nelerdir?
10) Genel olarak LiDAR uygulama alanları nelerdir?

Cevaplar
1) LiDAR, aktif algılama sistemi olan radar teknolojisi gibi çalışır. Radarda
teknolojisinde kullanılan radyo dalgaları yerine burada lazer ışını kullanılır. LiDAR’ın temel
prensibi elektronik mesafe ölçerlerle benzerlik göstermektedir.
2) Arazi parçalarını ölçmek üzere kara LiDAR’ı ve deniz dibi topoğrafyasının ölçmek
üzere ise LiDAR batimetri kullanılır.
3) Çok bantlı LiDAR 2014 yılında üretilmiş olup, özellikle sınıflandırma çalışmalarında
kullanılır.
4) LiDAR ölçme prensibi kutupsal ölçüm tekniğine dayanır. Lazer ışının cihazdan çıkar
ve obje ile temas ettikten sonra geri döner ve sistem tarafından kaydedilir ve gidiş geliş
zamanından eğik mesafe hesaplanır.
5) LiDAR bileşenleri, lazer cihazı, GPS ve IMU/INS cihazı, kamera ve bilgisayar
ünitesinden oluşmaktadır.
6) Lazer tarama sistemleri temel olarak iki çeşittir. Bunlar, sürekli dalga biçimli ve
darbeli (atım) lazerdir. Darbeli lazer sistemi topoğrafik harita yapımında yaygın olarak
kullanılmaktadır.
7) LiDAR’da lazer ışını zeminde Z-şekli, paralel çizgi, eliptik ve paralel düşey çizgi
şekillerinden geometri oluşturur.
8) Lazer ışınları çok sık orman örtüsüne sahip bölgelerde zemine ulaşabilme
özelliklerine sahip olduğundan, zemine ulaşan noktalar kullanılarak orman altı topoğrafyasına
ilişkin arazi modeli üretilebilir.
9) Fotogrametri pasif, LiDAR ise aktif bir algılama sistemidir. Fotogrametride
genellikle çerçeve ya da çizgisel geometriye sahip algılayıcılar kullanılır. LiDAR’da ise
kutupsal geometrili algılayıcılar kullanılır. Fotogrametride tüm arazi yapısı söz konusu ve
değerlendirilebilir iken, LiDAR’da nokta bazlı modelleme söz konusudur Fotogrametride
geometrik ve radyometrik olarak çok kaliteli görüntüler elde edilirken, LiDAR’da ise görüntü
yoktur veya çok düşük kalitede görüntüler mevcuttur.
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10) LiDAR, haritacılık, ormancılık, şehir planlama gibi ana meslek disiplinlerinde
özellikle sayısal yükseklik modeli üretimi ve vektörel harita ile ortofoto harita üretiminde
yoğun olarak kullanılmaktadır.
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