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DERGİDEN MEKTUP

Bu  sayımızdan  başlıyarak,  dergimizin  okunan,  incelenen  ve
mesleğimizdeki  güncel  gelişmeleri  duyuran  bir  yapıda  içerik  ka-
zanmasını amaçlıyarak, başta kapak düzenlemesi olmak üzere kap-
samında da bazı yenilikler getirmeyi amaçladık..

Öncelikle, dergimizde bundan böyle yayımlanacak yazılara yö-
nelik «Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi Yayın Kurallarvana
yer  verdik.  Bununla  getirmeyi  amaçladığımız  yeniliklerden  birisi,
dergide yayımlanmak üzere gönderilecek yazıların, kısa bîr özeti
ile yazının başlığının Türkçe dışında İngilizce, Almanca, Fransız-
ca gibi üç yabancı dilden biri ile yazılmasını istemek oluşturuyor.
Bunun  olanaklı  olmaması  durumunda  mutlaka  her  yazının  bir
Türkçe özetinin gönderilmesi,  yazarlarımızdan önemli  bir isteği-
miz.

Odamızın meslek sorunlarına daha etkin ve köktenci  yakla-
şımla eğilmesinin en önemli koşullarından birisinin, yayıncılık ça-
lışmaları olduğunun bilinciyle, gelecek sayımızdan başlıyarak işlev
görecek «Bilimsel, Teknik ve Danışma Kurulu» ile «Yayın Kurulu»
oluşturulmuştur.

Ancak, bu sayımızda yayın kurulu gerekli işlemlerin gecikme-
si nedeniyle, Odamızın 30. Dönem Genel Kurulu ardından seçimle
göreve gelen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmuştur.

Dergimizin  yayıncılık  anlayışlarından  birisi,  mesleğimizi  ilgi-
lendiren sosyal etkinliklere ve bilimsel,  teknik toplantılara dergi-
mizde haber niteliğinde yer vermeyi amaçlamaktadır. Bu sayımız-
da sınırlı da olsa bu eksikliği gidermeyi istedik.

Bu  arada  önemli  bir  «DUYURU» muzda  var.  Dergimizin  ilk
sayfalarında yer alan ve mesleğimizi tam anlamıyla simgeleyecek
bir  «AMBLEM» in oluşturulması  amacıyla bir  yarışma düzenlen-
miştir. Bu yarışmanın ve sonuçlarının üyelerimiz arasındaki ileti-
şim ve dayanışmayı artıracağı düşüncesindeyiz.



Dergimizde  bu  kez,  günümüzde  Önemli  boyutlara  ulaşan  ve
mesleğimizi  de etkileyen bilgisayar destekli  harita yapım çalışma-
larına yönelik olmak üzere, sayısaîlaştırılan yol, nehir, kıyı çizgisi
gibi  ayrıntılara  enterpole  edilen  ve  sayısaîlaştırılan  eş  yükseklik
eğrilerine  ait  noktaların birleştirilmesinde  kullanılan  parametrik
kübik splaynlarla ilgili yazıyı sunuyoruz.

Ayrıca,  Koordinatlandırilmış  fotogrametrik  modelden  ya  da
klasik ölçülerin bilgisayar ortamına aktarılması ile elde edilen de-
ğerlerden hacim hesaplanmasına yönelik enterpolasyon yöntemle-
ri ve uygulamalarına ilişkin yazılarda yer alıyor.

30  Eylül  -  5  Ekim  tarihleri  arasında  Federal  Almanya'nın
Stuttgard kentinde yapılan «40. Fotogrametri Haftası ile 9 -16 Ha-
ziran 1985 tarihinde Polonya'nın Katowiçe kentinde FİG tarafın-
dan yapılan «Kadastro, Bugün ve Yarın» konulu bilimsel ve teknik
konferanslarıyla ilgili değerlendirme yazılarına da yer verilmiştir.

Mesleğimizde sürekli gündemde olabilecek, poligon geçkilerin-
de kaba açı ve kenar hatasının saptanmasına ilişkin yazılar ile is-
tatistiğin  Jeodezik  hesaplamalara uygulanması  ve  Madencilik  ölç-
meciliği  konularına değinen yazıların çeşitli  yönleriyle ilginizi  çe-
keceğine inanıyoruz.

Odamız, bir çalışma dönemini 30- yılın ardından geride bırak-
mıştır. 15 Şubat 1986 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının
Konferans salonunda yapılan Odamız 30. dönem Genel Kurul top-
lantısı ardından 16 Şubat 1986'da yapılan seçimler sonucu Odamız
Yönetim Organlarına seçilenler, tüm üyelerin öneri ve eleştirilerini
beklemektedir.

Dergimizin,  üyelerimiz  istekleri  doğrultusunda  mesleğimizin
çeşitli konularına ülkemiz koşullarında bilimsel yaklaşımlar getir-
mesi içten dileğimiz.

Yeni yılda dergimizi daha ilgi çekici duruma getirmek için
tüm meslektaşlarımızın katkılarını,  eleştiri  ve değerlendirmelerini
bekliyoruz.

Saygılarımızla.
YAYIN KURULU



»UYUK;IJ
Harita ve Kadastro Mühendisleri  Odasının sembolü

olması amacı ile yapacağınız amblemlerinizi bekliyoruz-
Dileyen herkes bir veya birden fazla eser gönderebi-

lir. Eseri Odamızı simgeleyecek olan sanatçıya 150.000,—
TL.  ödül  verilecektir.  İlgi  duyarak  eser  gönderecek  sa-
natçılara şimdiden teşekkür ediyoruz.

M. Cemal İŞLEYİCİ
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

BAŞKANİ

KATILMA KOŞULLARI :

1 — Rozet üzerinde gösterilemeyecek   ayrıntılardan ka-
çınılmalıdır.

2—. Yüzeylerin renkleri •belirtilmelidir.
3— Eser en az 10 X 10 cm büyüklüğündeki altlığı dol-

duracak boyutlarda olmalıdır.
4 — Eserlerin Odamızın Merkezinin bulunduğu    Sümer

Sokak 12/2 Kızılay - ANKARA adresine      15.7.1986
tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

5— Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6— Eser üzerine isim yazılmayıp,    rumuz belirtilmesi

•ve (katılanın kimliğini kapalı bir zarfla, eserle bir-
likte göndermesi gerekmektedir.

SEÇİCİ KURUL (Soyadı Sırasında)

Erdal AKDAĞ
İ. Önder ÇELİK

Arif DELİKANLI
Doç. Dr. Hayretin GÜRBÜZ

M. Cemal İŞLEYİCİ
Andaç KAYNAK
Bülent ONAT

Dr. HaSdun ÖZEN
S. Gökşin SEYLAM

Nusret UYSAL



HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ YAYIN
KURALLARI :

Gerek  üyelerimiz  ve  gerekse  »başka  mesleklerden  olanların
Odamız dergisinde yayımlanmak üzere gönderecekleri yazılar, ya-
yın kurallarına uygun olmalıdır. Yazarların ve okurların yayın ku-
rallarına  ilişkin  öneri  ve  eleştirileri  daha  güncel,  daha  sağlıklı
okunan ve incelenebilir bir derginin geliştirilmesinde büyük yarar-
lar sağlayacaktır.

YAYİN KURALLARI :

1 — Yazıların tasannu :
a) Başlık :    Yazının konusunu ve içeriğini kapsayacak ni-

telikte olmalıdır.  Başlık altında, yazarın adı
ve  soyadı  yanısıra  unvanı  ve  çalıştığı  kurum
belirtilmelidir. Başlık biri Türkçe olmak üzere
İngilizce,  Almanca  veya  Fransızca  gibi  3  ya-
bancı dilden bir tanesi seçilerek 2 dilde yazıl-
malıdır.

b) Konu   :    Yazının amacı, kapsamı ve elde edilen sonuç-
lar  açık  ve  öz  olarak  belirtilmelidir.  Kısa
tümcelerle  açık  ve  anlaşılır  olmasına,  özen
gösterilmelidir.

c) Özet     :    Yazının başlangıcında mutlaka Türkçe ile   yu-
karıda  belirtilen  3  yabancı  dilden  bir  tanesi
kullanılarak  2  dilde  yazılacak özet  kısmı  bu-
lunmalıdır. Özet kısmı en az 40 ve en çok 100
sözcükten oluşacak şekilde yazılmalıdır.

2 — Nitelik;
Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar aşağıdaki ni-
teliklerden en az birini taşımalıdır.
a)   Meslek sorunlarına bilimsel bir yaklaşım sağlamalıdır.
ib)  Günümüzdeki  bilimsel  ve  teknik  gelişmeleri  ve  güncel

sorunları  tanıtıcı,  duyurucu,  inceleyici  ve  gelişmelerin
Türkiye  koşullarına  uygunluğunu  ve  gerekliliğini  eleş-
tirisel yaklaşımla ele alan bir içerik taşımalıdır.
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c)Bugüne kadar yapılmış olan çalışmaları    eleştirici bir
yaklaşımla derleyen ve yeni bir görüş    ileri sürebilen
eleştirili derleme olmalıdır.

d)Üyeler arasındaki sosyal etkinliklerin duyurulması    ve
arttırılmasına yönelik yazılar ve makaleler olmalıdır.

3 — Yazıların hacmi;
Yazılarda gerekli olan şekil, çizelge, fotoğraf ve grafikler
az yer tutacak şekilde düzenlenmeli, aıki kopya halinde ol-
malı  ayrıca her sayfa veya parça imzalanmalıdır.  Yazılarda
gereksiz ayrıntı ve tekrarlardan kaçınılmalıdır.

4 —■ Yazılarda kullanılan Türkçe, arı Türkçe olmalıdır. Kullanı-
lan dil,  sade ve TDK tarafından yayımlanan yazım kılavu-
zundaki  kuralları  içermelidir.  Türkçe  olmayan  terimlerin
karşılıkları  için  öneriler  ayraç  içinde  belirtilmeli,  Türkçe
karşılığı olan yabancı sözcükler kullanılmamalıdır.

5 — Yararlanılan kaynaklar, soyadı temelinde abece şırasına gö-
re belirtilmelidir. Bilgiler yazarın soyadı ve adı, yazının adı,
yayımın adı, cik sayı, yayını yılı, yeri ve sayfa nıumarası-
m izlemelidir.

6 — Gönderilen yazı, resim, şekil, grafik, tablo vb. yayınlansın,

yayımlanmasın geri gönderilmez.

7— Yayımlanan tüm yazılara telif ve çeviri hakkı ödenir.

8— Yazı ve duyurulandaki düşünceler yazarlarına aittir.   Odayı
ve dergiyi sorumlu kılmaz.

9 —■ Çevirilerden doğacak her türlü sorumluluk çevirene aittir.

10 — Dergide yayımlanmak üzere gönderilen   yazılar daktilo ile
seyrek  satır  olarak  yazılmalı,  şekil  ve  grafikler  aydıngere
çizilmeli, şekil yerleri belirtilmeli ve yazılar imzalanmış ola-
rak iki kopya gönderilmelidir.

11 — Odamız dergisinde yayımlanmak üzere gönderilen    yazılar
yayın  kurulu  üyelerince  incelenip  gerekli  düzeltmeleri  ya-
pıldıktan sonra, Yayın Kurulunca yapılacak toplantıda ya-
yını uygun olup olmadığı hakkında karar verilir.
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B. ALMANYA'DA YAPILAN 40. FOTOGRAMETRİ HAFTASI ÜZERİNE
Dr. Derya MAKTAV

İ. T. Ü. İnşaat Fakültesi
Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl.

Fotagrametri Anabilim Dalı

Her bilim dalında olduğu gibi Fotogrametri alanında da çeşitli
uygulamaların ve yeniliklerin ortaya konabilmesi ve bilgi işverişi
için  birçok  ülkede  çeşitli  uluslararası  toplantılar  yapılmaktadır.
Bunlardan  bir  tanesi  de  geçtiğimiz  günlerde  B.  Almanya'nın
Stutgart  kentinde  yapıldı.  Bu  yazının  amacı  da,  katıldığım  bu
toplantıda  sunulan  fotogrametri  alanındaki  yeni  gelişmeler
hakkında kısa ve özet bilgiler vermektir.

tik olarak 1909 yılında Jena'da yapılmasına başlanan bu top-
lantıların o zamanki adı «Ferienkurs (tatil kursu)» idi. İlk toplan-
tının amacı, teorik ve uygulamalı  stereo-fotogrametrinin tanıtımı
idi ve Dr. Pulfrieh'in yöneticiliğinde 6 Avrupa ülkesinden gelen 46
kişi ile yapıldı. Daha sonraki yıllarda ise Otto von Gruber, Huger-
shoff, Schwidefsky ve Fin&tervvalder gibi Fotogrametri konusunda
ünlü bilim adamlarının yöneticiliğinde gerçekleştirildi.  Bu kurslar
1937  yılından  itibaren  «Fotogrametrik  Hafta»  adını  aldı  ve  bazı
aralıklarla günümüze kadar bu adla geldi. (')

Yersel Fotogrametrinin bir ölçme yöntem,, olarak ele alınması
ve bunun, harita yapımında kullanılabileceğinin ortaya konulması,
teorik temeller, çekim kameraları ve bunlarla yapılan uygulamalar
ilk  kursların  temelini  oluşturmakta  idi.  Daha  sonra,  analitik
fotogrametri, optik, resim kalitesi analitik hava triangulasyonu ve
blok  dengelemesi,  otomasyon,  uydu  fotogrametrisi,  hava  fotoğ-
raflarının yorumlanması  ve  uzaktan  algılama  Fotogrametrik  Haf-
taların konuları oldu.

30  Eylül  -  5  Ekim 1985  tarihleri  arasında  Batı  Almanya'nın
Stuttgart kentinde, Stuttgart Üniversitesi Fotogrametri Enstitüsü
ve Zeiss Oberkochen firması  tarafından gerçekleştirilen 40. Foto-
grametri Haftası çok sayıda ülkeden yaklaşık 300 kişinin katılması
ile yapıldı. Bu Hafta'ya yurdumuzdan da, Tapu Kadastro Gn. Md.,
TKİ,  ELÎ,  TOK  ve  İ.T.Ü.  İnşaat  Fak.  Fotogrametri  Anabilim
Dalı'ndan olmak üzere 13 kişi katıldı.
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Fotogrametri Haftası genel olarak 2 bölümden oluşuyordu:
1. Bölüm : Öğleden önce yapılan seminerler. 2. Bölüm : Öğleden
sonra  yapılan  ve  Zeiss  firmasının  geliştirdiği  yeni  fotogrametrik
aletlerin tanıtılması.

1. Bölüm 5 ana bölümden oluşuyordu :
1.1Bazı program sistemlerinin açıklandığı kısa raporlar,
1.2Analitik değerlendirme aletlerinde sayısal görüntü işleme,
1.3Genel olarak sayısal görüntü işleme,
1.4Sayısal harita yapımı ve topoğrafik veri bankaları,
1.5Hava fotoğraflarının elde edilmesi.

1.1Bu bölümdeki ilk seminerde, grafik değerlendirmeyi sa
yısal bir baza oturtan, yani stereomodelden ölçülen cisimlerin
ar
tık doğrudan çizim masasına taşmmayıp, kod ve koordinatlar
bi
çiminde bir manyetik banta kayıt edilmesini sağlayan
PLANIMAP
program sistemindeki en son gelişmeler açıklandıktan sonra,
ikin
ci bir seminerde de sayısal arazi modellerinin uygulanması
için
kullanılan SCOP adlı bir program   paketindeki son
değişiklikler
hakkında bilgiler verildi. Bu değişiklikler, özellikle küçük
sayısal
arazi .modellerinin de doğrudan ele ■alınmasını sağlaması ve
yeni
bir veri düzenlemesi getirmesi açısından enteresandı; ayrıca bu
ye
ni düzenlemeler ile sayısal arazi modellerinin kesişme ve
perspek
tif tasarımlarının da daha kolaylaşacağı belirtildi. Diğer bir
prog
ram da deformasyon analizi ile ilgili idi; bu programda giriş
veri
leri olarak dengelenmiş koordinatlar, bunların kofaktör
matrisi ve
birim ağırlığın ıkaresel ortalama hatası verilmektedir. Bu
bölümün
diğer seminerlerinde ise SEG 6 düşeye çevirme aleti ve
Orthocomp
Z2 için geliştirilen yeni donanım ve yazılımlar ye 'analitik
değerlen
dirme aleti PLANICOlMP hakkında kısa bilgiler verildi.

1.2Haftanın ikinci gününde verilen 4 seminerin konuları sa-
yısallaştırma ile ilgili idi. Sayısallaştırılmış görüntülerin
düzenlen
mesi ve korelasyonu istatistiksel olarak ve programlama
tekniğine
uygun biçimde ele alındı ve sayısal görüntüler üzerindeki
homolog
noktaların saptanması için yöntemler ortaya kondu. Son



olarak
da analitik değerlendirme aletlerindek:! otomatik paralaks
ölçmesi
ve elde edilen ampirik sonuçlar verildi,

9



1.3Bu bölümde de iki konu ağırlıkta idi: Uydu görüntüleri
nin düşeye çevrilmesinde görüntü üzerinde ve arazide yer kontrol
noktalarının ölçülmesi ile ilgili bir yöntem (bu yöntemde arazi ko
ordinatları fotogrametrik olarak ölçülmekte uydu görüntü koordi
natları ise sayısal 'matching' tekniği ile ölçülmektedir) ve sayısal
yüzey modellerinin otomasyonu için yöntemler.

1.4Dördüncü günde ise ilk seminer, bilgisayar destekli gra
fik veri işleme sistemleri arasındaki kartografik veri alışverişi ve
bunun normlandırılması ile ilgili idi. Diğer seminerlerde de sayısal-
laştırılmış haritalarla ilgili örnekler verildi ve Finmap firmasın
da geliştirilen bilgisayar destekli bir harita yapımı üzerinde açık
lamalarda bulunuldu.

1.5Son günün seminerleri hava fotoğrafları ile ilgili idi. 15 -
20 km lik yüksek uçuşlardan elde edilen küçük ölçekli fotoğraflar
dan topoğrafik ve tematik haritaların elde edilmesi ilk konu idi.
Daha sonra ise kameranın dönmesi ve filmin ötelenmesinden olu
şan «filmin hareketinin dengelenmesi» (forvvard motion eompensa-
tion (FMC)) ile fotoğraf kalitesinin arttırılabileceği belirtildi (bu
da tabiiki şerit ve blok dengelenmesinde de presizyon artımına ne
den olacaktır). îşlenen diğer konular ise, resim uçuşu navigasyo-
nunda bazı yeni olasılıkların ortaya konması ve bilgisayar destekli
bir navigasyon sistemi ile bunun Antarktika'da bir uygulaması idi.

2. Bölümde ise, Zeiss firması tarafından üretilen bazı fotogra-
metrik  aletler  uygulamalı  bir  biçimde  tanıtıldı.  Bu  aletlerden  en
önemlileri analog değerlendirme aleti E3 PLANICART, analitik de-
ğerlendirme aleti PLANICOMP ve FMC ekli RMK idi.

Fotogrametri Haftası'na bu yılki katılma ücreti 400 DM idi;
bu ücrete seminerler, alet tanıtımları, bildiri metinleri alım ücreti
ve  bazı davetler dahil idi. Seminerler almanca ve ingilizce olmak
üzere iki dilde yapıldı ve simültane tercüme mevcuttu.

K A Y N A K Ç A

(1)    Ackermann, F. :    Technologietransfer-Ein    Rückblick auf 39    Photogrammet-
rische Wochen, 40. Photogrammetrische Woche. 30 Eylül - 5 Ekim 1985, Stuttgart.
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İKİ TOPLANTIDAN ÖZET

Y. Müh. Vakıf ERDOĞAN

Tapu-Kadastro Gn.  Md.

1985 yılında düzenlenen toplantılardan, bildirileri sağlanan iki
uluslararası toplantıda işlenen bazı konular, meslek haberleri özet
olarak aşağıdaki gibi derlenebilir.

I — 9-16 Haziran 1985 tarihleri arasında Katowice'de yapılan
«Kadastro,  Bugün  ve  Yarın»  ıkonulu  FIG-Uluslararası  Bilimsel
-Teknik Konferansında ağırlıklı ikonu «Arazi Bilgi Sistemi» olmuş,
ayrıca çok amaçlı kadastro, kadastro teknik ve teknolojisi konuları
işlenmiştir.
— Çalışmalarda, verimlilik artırımı ve rasyonelleştirme için üretim

sürecinde otomasyon araçlarının kullanımının zorunlu hale gel-
digi,

—■  Otomasyonla,  bilgilerin  hızlı,  doğru  ve  otomatik  toplanması,
format, ölçek, içerik gibi bakımlardan max. elastikiyetle işlen-
mesi ve yönetimi daha kapsamlı  ve yaygın kullanımının müm-
kün olacağı,

—Ancak, teknolojide yapacağı önemli değişiklikler nedeniyle ila
ve bir işgücü eğitimi gerektireceği,
—Çok yönlü/amaçlı kadastronun,    toprak-insan ilişkilerinde hu
kuki, teknik, ekonomik, planlama ve yönetim    açılarından ge
rekli tüm verilerin sağlanması, işlenmesi, izlenmesi ve istifadeye
sunulması genel tanım ve kapsamı içinde,

Bina, yer altı tesisleri ve doğanın korunmasında etkili olabilecek
kadastral faaliyetlerin de önem 'kazandığı,

— Bilgi sistemi kurulurken, bilgilerin yapısı ve sınıflandırma, bilgi
ekleme ve değiştirme, arama (kriterleri, bilgilerin .güvenliği ve
korunması konularında çalışmaların çeşitlendiği ve yoğunlaştığı,
işlenmekte bilgi bankası sistemi ile ilgili olarak Avusturya'daki
çalışmalardan bir örnek bulunmaktadır.   Avusturya'da : Parsel
Bilgi Bankası kurma çalışmalarının 1973 yılında başlatıldığı, 5
yıllık bir model deneme testinden sonra 1978'den itibaren siste-
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mm  işletildiği ve 1984 sonu itibariyle Avusturya'daki 11,8 mil-
yon parsele  ait  bütün kadastro bilgilerinin  sisteme sokulduğu,
Parsel Bilgi Bankası ile bağlantılı ibir de nirengi ve sınır nokta-
larını kapsayan Koordinat Bilgi Bankası bulunduğu, ayrıca idari
sınırlar bilgi bankasının sayısallaştırma suretiyle oluşturulduğu,
nivelman  noktaları  bilgi  'bankasının  henüz  tamamlanmamış,
sayısal arazi yükseklik modeli bilgi bankasında ülke arazisinin %
70'inin depolandığı, bütün kadastro haritalarının ve 230 paftalik
1/50000  lik'lerin  sayısallaştmlarak  depolanmasının  tasarım
yeraltı  tesisleri  kadastrosu  ile  ilgili  bilgi  bankası  oluştu-
rulmasının  ise  bilgi  kapsamının  tam bilinememesi  nedeniyle,
henüz düşünce halinde olduğu,  1984 yılı  başından itibaren vi-
deotex sistemin Federal Hesap Merkezi ile (bağlandığı, bu bağ-
lama sistemi ile Ölçme Daireleri ve Tapu Mahkemelerinin yanın-
da aşama Noterler,  Avukatlar,  Ölçme Mühendislik Büroları  ve
diğer ilgili enstitü ve makamların da hesap merkezi ile bağlan-
makta olduğu, halen % 98 işlemde ihtiyaca cevap verdiği, % 90
işlemde ulaşma süresinin  30 saniye,  '% 95 işlemde cevaplama
süresinin 20 saniye olduğu ileri sürülmektedir.
II— 30 Eylül - 5 Ekim 1985 tarihleri arasında Stuttgart'da ya-

pılan  geleneksel  «Fotogrametri  Haftası» nm ağırlıklı  ıkonusu  ise
«Sayısal Resim işleme -Otomasyon ve sayısal resim korelasyonu-»
olmuştur. Ayrıca topoğrafik bilgi banikası, kamera ve alım tekniği,
aletler, veri işleme, uygulamalar ve presizyon konuları işlenmiştir.

—  Sayısal resim korelasyonu ile Homolog resim parçalarının,
piksel olarak tanımlanan yeteri küçüklükte (20-50 mikron) 2 bo-
yutlu bir yüzey elemanına ait renk (gri değer), dalga uzunluğu, tit-
reşim gibi yoğunluk değerleri yardımı ile geometrik ve radyomet-
rik transformasyonları birlikte içeren, uygun bir transformasyonla,
bir diğeri üzerine transforme edilmesidir. Böylece;

a    İç jıöneltme için çerçeve noktalarının,
s    Karşılıklı yöneltme için paralaks veya resim koordinatları-

nın,
m   Mutlak yöneltme için yükseklik pas noktalarının, uygun du-

rumlarda işaretli konum pas noktalarının,
m   İşaretli sınır noktalarının (Kadastro v.s.),

otomatik ölçümü,
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■    Sayısal yükseklik modeli için gerekli yükseklik ölçmeleri,
-x paralaksı ölçme-,

B   Fotogrametrik nirengide bağlama noktalarının sayısal ta-
şınması,

a    Deformasyon analizi için, değişik zamanlarda   alınmış re-
simlerden nokta taşıma,

mümkün olmuş, elemanter geometrik büyüklüklerin yüksek presiz-
yonla ölçülmesi gerçekleştirilmiştir. Paralaks ölçümünde 1 mikron
ölçme inceliğine erişikuğinden, resimlerdeki geometrik bilgiler oto-
matik yöntemlerle de incelenebiknektedir. Daha sonraki adımlar-
da,  fotogrametrik  nirengi  ve uydu resimlerinin rödresmanında da
kullanılabileceği  ifade  edilmektedir.  (Rödresman  için  gerekli  yer
kontrol noktaları, aynı yere ait hava resimlerinden sayısallaştırıla-
r,ak uydu kaydına taşınmak suretiyle...)

(Planicomp C 100 analitik değerlendirme aletinde, sayısal re-
sim korelasyonu sistemi gerçekleştirilmiştir. Sağ ve sol ışm yollan
üzerine yerleştirilen birer video-kamera yardımı ile ıkamera objek-
tifine düşen ışınlar,  sensor vasıtasıyle yoğunluk ve dağılımlarına
göre sayısallaştırılmakta, video sinyalleri bir kontrol aletinde top-
lanmakta ve sayısal korelasyon için bir bilgisayara taşınmaktadır.
Böylece aletle nokta ve paralakslarm otomatik ölçümü gerçekleşti-
rilmiştir.  Ancak ölçmelerin, henüz hız bakımından beklenilen dü-
zeyde olmadığı ileri sürülmektedir.)

— Hava resim alımında, resim kalitesi ile ilgili önemli ve ye-
ni bir gelişme resim yürümesinin dengelenmesidir. Resim yürüme-
si, dengeleme kasetlerinde resim çekim anında, uçuş yönünde, oto-
matik  olarak  film  ötelemesi  (max.  30  mm/s)  suretiyle  dengelen-
mektedir. 1/10000 resim ölçeği ve 1/250 s. pozlama süreli alımlar-
da resim yürümesi yaklaşık 20 mikron civarındadır. Özellikle bü-
yük ölçekli, 1/4000 resim ölçeği ve 1/500 s. nin altındaki pozlama
zamanlı (kadastro! amaçlı 'alımlar gibi...) alımlarda dengeleme ge-
rekebilir. Metrik kamera ile uydu alımlarında (1/800000 resim öl-
çeği, AFS 500 film ve 1/250 s. pozlama zamanı) resim yürümesi 40
mikron olmuştur. Dengeleme yapıldığı takdirde kalite artırımı  ya-
nında, ayrıca pozlama süresini  artırmak ve yüksek çözümlü emü-
lsüyona bağımlılığın da ortadan (kalkacağı açıktır.
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