
Diğer Araştırmalar :

Bir  önceki  bölümde  açıklanan  ilk  araştırmaların  teorik  ve  deneysel
sonuçlarını sınamak amacı ile, seri halinde yeni teorik ve deneysel araş-
tırmalar yapılmıştır. (Çizelge :  IV)  de belirtilen yeni araştırmalar, kontrol
amacı ile iki operatör kullanılmak sureti ile 2 defa yapılmıştır.

1967 yılında yapılan çalışmalarda, Prof.  Karara tarafından 1966 da
yapılan ilk araştırmalarda kullanılan fornıüller kullanılmıştır. Bu formüller
aşağıda  verilmiştir.  (Şekil  :  10)  a  göre,  incelenen  obje  -  uzay  koordi-
natlarındaki standart sapmalar şöyledir:

(Şekil : 10), herhangi bir P noktasının, L ve R kameralarına göre ko-
numunu belirten şematik bir görünüşünü göstermektedir. (L-R) bazı ya-
tay kabul edilmiştir. M, bazın orta noktasidir. ve LRM', L, R ve M den ge-
çen yatay düzlemdir.  MM', LMR bazına diktir.  P'  ise, LRM', düzlemine P
noktasından inilen dikin ayağıdır.  P noktasındaki hatalar elipsoidinin yarı

eksenleri     ( m%n'mq > mq J >    şekilde şematik olarak gösterilmiştir.

mt:   .Paraîaks ölçmedeki standart hata (açı cinsinden) ma:    Paralaks
ölçmedeki standart hata (uzunluk cinsinden) m2:    Fotoğrafta işaretli
noktaya yöneltmedeki    standart hata  (açı cinsinden)



Ş e k i l :  ıo ' ' ' "'

mt:    Fotoğrafta işaretli noktaya yöneltmedeki   standart hata    (uzunluk
cinsinden) .

9 :    Radyan ve ark-açı birimleri arasındaki dönüşüm faktörü
âçr'kftir ki; x   :       '
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Hernekadar (10), (11.) ve (12) no.Iu denklemlerden elde edilen so-
nuçlar, Zeller'in denklemlerinin yerine geçecek kadar, pfösizyonda önemli
bir artış göstermemekle beraber, hata analizinde istatistik birliği bozma-
mak için (10)  (11) ve (12) no.Iu denklemler kullanılmıştır.

Konvergens fotoğraflarla  çalışıldığında,  cpm açısr-ryice belirlendikten
sonra (10), (11) ve (12) no.Iu eşitlikler kullanılır.  Bu durumda, Kamera
koordinat sistemi, sol kamera optik ekseni ile sol resim  X-ekseninin oluş-
turduğu X-Y düzlemini içine alacak şekilde yeniden tanımlanır.

Eğik fotoğraflarla çalışıldığında ise, (10), (11) ve (12) no.Iu eşitlik-
ler, eğik koordinatlar sistemine dönüştürülürler. (Şekil : 11 de X, Y, Z).

m"*,  m"y ve m"z değerleri,  meşhur pedal  eğrisine uygun olarak be-
lirlenir.

mx" =m x <21>

my" = my S\n2£l^lcos2n. (22)

m3= my
2 Cos2n + mz

2Sın 2£i (23)

Her hal için  X,  Y, ve Z den beklenen teorik standart sapmalar he-
saplanır. Sonuçların bir özeti (Çizelge : III) de verilmiş olup, (Şekil : 15,
16 ve 1,7) de de kısmen gösterilmiştir.

Paralaks  ölçmedeki  (ma)  ve  yöneltmedeki  (mt)  standart  hataların
yaklaşık değerleri gerçek fotoğraflar üzerinde deneyler yapılarak bulunur.
(Çizelge:  III)  deki  21  halin  herbirinde  (ma)  ve  (mt)  nin  herbîri  için  iki
bağımsız değer  (2 operatör  kullanılarak)  bulunmuştur.  (ma)  ve (mt)  için
deneysel olarak bulunan değerlerde önemli bir  değişiklik olmadığı  görül-
düğünden, aşağıdaki değerler her hal için uygun kabul edilmiştir.

ma = 2,0 \ı (uzunluk cinsinden)     mı = 7,0" (açı cinsinden) mt

= 2,4 jx (uzunluk cinsinden)      m2 =  8,3" (açı  cinsinden)



1967 ele Yapılan Seri Deneyler %

Deney alanı,  Fotogrametri  Laboratuvarının tuzla
duvarlarından biri üzerinde, 2x2 m2 İlk bir alan, iki tür
hedef  -  işaretlerle  donatılmak  sureti  île meydana
getirilmiştir.  Hedef  -  işaretler,  (Şekil  :  12)  de



görüldüğü gibi artı  ve kare içinde çift  daire şeklinde
hazırlanmıştır.  Bu  işaretler,  test  alanı  içersinde  32
değişik  yere  yan,yana  konulmuştur.  Bu  noktaların
uzaydaki  konumları,  üç  ayrı  teodolitle  aynı  anda
kesiştirilmek  sureti  ile  ve  triyan-gülasyonla  kombine
edilmiş  trilaterasyon esasına  dayalı  olarak  hesaplan-
mıştır.  Önce,  herhangibir  koordinat  sistemi  seçilmiş
ve sonra her işaretin  X, Y, Z koordinatları buna göre
hesaplanmıştır.  Resim  çekimi  için  Zeiss  SMK -  40
kullanılmıştır. Konvergent ve eğik durumlarda resim
çekildiği  gibi, 40 cm den daha farklı baz ile normal
durumlarda  da  resim  çekilmiştir.  (Çizelge  :  III)  de
gösterilen uzaklık ve açılar yeniden oluşturulup,  her
hal için 5 bağımsız model elde edilmiştir. Araştırmalar
aşağıdaki adımları kapsayacak şekilde planlanmıştır :

a — ( +) işaretli hedeflerin X, Y, Z obje
koordinatlarının belirlenmesindeki presîzyon. b
— ( + )  işaretli hedefler arasındaki uzaklığın
belirlenmesindeki

presizyon. c — Dairesel hedeflerin X, Y, Z
obje koordinatlarının belirlenmesin-

mesindeki presizyon.
d — Dairesel hedefler   arasındaki uzaklığın
belirlenmesindeki presizyon. e — ( + )    işaretli
hedeflerin X, Y, Z obje koordinatlarının yenîcfon

bulunmasındaki doğruluk derecesi, f „__
Dairesel hedeflerin X, Y# Z obje koordinatlarının
yeniden bulun-

masmdaki doğruluk derecesi, g — ( + )
işaretli hedefler arasındaki uzaklığın yeniden
bulunmasın-

daki doğruluk derecesi, h -— Dairesel
hedefler arasındaki uzaklığın yeniden
bulunmasındaki

doğruluk derecesi.
Bu  raporun  yazıldığı  tarihte  (Eylül  1967),  bu

listedeki  İlk  iki  adım  tamamlanmıştır.  Sonuçlar
(Çizelge: IV) de verilmiş olup, kısmen de (Şekil : 15,
16, 17, 18) de gösterilmiştir.

Çeşitli  parametrelerin  standart  sapmalarının
belirlenmesinde,  denemesi  yapılan  her  halin
modellerinden  birinin  model  koordinatları,  referans



olarak alınmış, ardaşık modeller «sabit nokta» olarak
seçilen  4  nokta  yardımı  ile  «referans»  modellerine
transforme edilmişlerdir.

m



m
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Sonuçların İrdelenmesi s

Projenin  tamamlanan  adımlan  için  bazı  gözlemler  aşağıya  çıkarıl-
mıştır :

a — Baz uzunluğunun değiştirilmesi,  konvergent ve eğik resim çekimi
gibi ek serbestlik dereceleri sayesinde, deneylerde kullanılan şekildeki Ste-
teometrik  kameralarla  elde  edilen  presizyonlar,  «normal  habe  dayalı,  bi-
linen suereometrik kamera sistemi ile elde edilenlere göre belirli derecede
yüksektir.

b  — Uygun bir  düzenle,  Zeiss SMK stereometrik  kamerası  kullanıl-
mak sureti ile  X,  Y, Z de, beklenen ± 0,1 mm lik presizyon elde edilebi-
lir, (15, 16, 18, 19 halleri referans olarak gösterilebilir).

c —. Daha yakına foküslendirilmek şeklinde değişiklik yapılmış  SMK
(veya  ona  eşdeğer  ya  da  daha  yüksek  kalitedeki)  metrik  kameraları  kul-
lanmak  sureti  ile  daha  büyük  ölçekli  fotoğraflar  çekerek  daha  yüksek
presizyon elde etmeği beklemek gayet normaldir»

Planlanan Diğer Araştırmalar:

a — Hedef - işaretler ı

Gözlemlerin  doğruluk  derecesini  arttırmak  için  değişik  tip,  şekil  ve
boyutlarda  hedef  -  işaretlerin  kullanılması  düşünülmektedir.  Bunlardan
biri  (Şekil:  13)  de görünen,  Keuffel  -  Esser  firması  tarafından geliştiril-
miş  bir  hedef  - işarettir.  Bu, değişik fotoğraf  ölçekleri için de kolayca kul-
lanılabilen bir özelliktedir,

b___. Çok düz, fakat kalın cam kullanma ı

Stereometrik  kameralarda  kullanılan  camların  genellikle  ince  olması
nedeni ile meydana gelen hataların azaltılması  için,  çok düz, fakat  kalın
cam negatiflerin  (1/4 inç = 0,63 cm kalınlığında)  kullanılması  daha uy-
gun olacaktır.

c — Daha büyük fotoğraf ölçeği ı

Fotoğraf  ölçeği  büyürken,  stereometrik  sistemlerden  beklenen,  gerek
teorik,  gerekse  deneysel  olarak  elde  edilen  presîzyonların  da  yükseleceği
olağandır.  Mevcut  pek  çok  stereometrik  kameranın  problemlerinden  biri
foküslerinin sabit olmasıdır ve bu da minimum obje uzaklığını etkilenmek-
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tedir. Hİiniois Üniversitesi obje uzaklığı 0,5 m den İÖÛ m ye kadar olan
bîr çift kamera yapma çabası içindedir. Ümid edilmektedir ki bu yeni ka-
mera,  yapı  mekaniği  ve  diğer  mühendislik  çalışmalarındaki  deneylerden
beklenen  doğruluk  derecesini  tamamen  verecek  stereometrik  sistemlerin
çekirdeğini oluşturacaktır.

:   ÖNERİLER: ■ .

Bîr  önceki  bölümde  anahatlan  kısaca  belirtilen  teorik  ve  deneysel
çalışmaların ışığı altında, ideal bir üniversal kameradan beklenen özellik
ve kabiliyetler şunlar olmalıdır :

a — Baz uzunluğu değişebiirmelidir.

b — Kamera optik eksenleri  arasında bir  konvergens olmalı  ve bu,
değişebilmelidir.

c — Kamera optik eksenlerine hem çok, hem de az miktarda eğiklik
verilebilmeli ve bu değiştirilebilmelidir.

d — Stereometrik kameranın düşey eksen etrafında döndürülebilme
olanağı olmalıdır. Keza, herhangi bir yönlendirme için bazın kilitlenmesi
ve öylece muhafaza edilmesi olanağı da önemlidir.

e — Foküs alanı, 0,5 mden 100 m ye kadar elverişli olmalıdır. Bu
alan yakın mesafe mühendislik çalışmalarınıgenelli.kle karşılar. Belirli uzak-
lıklar için ayrı, ayrı sabit foküslü kamera olması daha uygun olur.

f — Tek kameralar ve mercekler çok yüksek kalitede olmalıdır. Bun-
ların özellikleri  ve geometrik  kaliteleri  kamerayı  kullanan tarafından bi-
linmelidir.  (Bu  durum mevcut  stereometrik  kameralar  için  genellikle  bi-
linmez), Açıktır ki, eğer kameranın asal uzaklığı değişebiliyorsa, her ayrı
foküs uzaklığı için kalibrasyon parametreleri de ayrıca belirlenmelidir.

g _, Fotoğraflar çekilmeden önce, her iki metrik kameranın görüş
alanı göstericilerine takılan cihazlar yardımı ile stereoskopik alanın has-
sas bir şekilde belirlenmesi mümkün olmalıdır.

h — Böyle bir üniversal kameranın fiatı  astronomik düzeyde olacak
değildir.  Metrik  kameraların mümkün olan  enyüksek kalitede  ve perfor-
mansda olması hariç, yukarıda önerilen cihazların çok yüksek presizyonda
olması  gerekmez.  Bilgilerin  analitik  veya anaJog olarak değerlendirilmesi
sırasında, pek çok durumda, dış yöneltme parametrelerinin iyi bir yakla-
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