
FOTO'.GRAMERİ - KARTOGRAFYA

ILLINOIS ÜNİVERSİTESİNDE   STEREOMEÎRIK
KAMERALARLA YAPILAN ÇALIŞMALAR
■ • • ■ ' ■     VE SONUÇLARI

Yazan :
H. M. KARARA

Illinois Üniversitesi
Urbana - ABD

ÖZ:
«Stereometrik kameralar ile çekilen resimlerin değerlendirilme-

sinde yeterli presizyona ulaşılabilirse, yapısal modellerde oluşan de-
formasyonların saptanması olanak içindedir.

Aşağıdaki çalışma, kameraların bugünkü sınırlı özellikleri ile
ve kuramsal sonuçlara bağlı  olarak uygulamada erişılebılen presiz-
yonu araştırmaktadır.

Prof. H. M. Karara, bu ve buna bağlı  bir araştırmalardan aşa-
ğıdaki sonuçları elde etmiştir:
a — Stereometrik kameralarda yeni gelişmeleri sağlamak. b —
Hedef plakalarının hatasını enaza indirmek, c — Daha büyük
ölçekte resimler elde edebilmek, d — Negatif plâkaların kalınlığını
arttırarak taşıyıcı  camların deformasyonu ile oluşan hataları
önlemek.»

— Yayın Kurulu —
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Çeviren:
Erdoğan ÖRÜKLÜ

IDMMA Yıldız - İST.

Illinois Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, fotoğrametrî kürsüsü
ile işbirliği  yaparak, test koşulları  altındaki  yapısal modellerde meydana
gelen deformasyonları, stereometrik kameralarla çekilen fotoğraflar yardı-
mı ile ölçmek ve değerlendirmek istemiştir. Bu amaçla yapılan çalışmalar
aşağıda açıklanmıştır :

İlk olarak, çift  eksenli momentler ve yükler atındaki bîr beton pla-
kada oluşan X — ve Y-—yönlerindeki kaymalarla Z-—• deformasyonlarınr
presizyonlu bir şekilde ölçmek için (84, 42, 4 inç) boyutlarındaki bir be-
ton  plaka  üzerine,  betonda  deformasyonlar  görülünceye  kadar  2  türlü
yükleme yapılmıştır:  Birincisi  bükülmeyi (Şekil  :  1),  ikincisi  ise burkul-
mayı (Şekil   : 2) ölçmek içindir.
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Bu çalışmadan, beton yüzeyindeki bütün noktaların  X,  Y, Z koordi-
natlarındaki max. standart sapma ± 0,1 mm olacak şekilde prezisyon «s»
tenmiştir.

Konecny (1965) ve Wasil  -  Merchant (1964) ve diğerlerinin yapmış
olduğu çalışmaların sonuçları, hernekadar bu çalışmaların istediği  presiz-
yonun tamamen elde edilemediğini  göstermekte ise de, Stereometrık ka-
meralarla yap.lan çalışmaların çekiciliği  ve gerektiğinde baz. değişiklikler
yapmak kaydı ile, bir Stereometrık kamera ile çalışmaya başlanmasına ka-
rar  verilmiş  ve  bu  amaçla  Zelss  SMK-40  stereometrik  kamerası  kulla-
nılmıştır»

Deney Aletleri:
Beton plâka deneyine ait şema, ((Şekil : 3) degösterilmiştir. Şekilden

de görüldüğü gibi, Stereometrik kamera, plâkadan 2,5 m yukarıda ve ek-
senleri düzey olacak şekilde yerleştirilmiştir. 1,25 mm kalınlığında ASA 50
Metallographic  (IV-O)  emülsiyonlu  cam negatifler  kullanılmıştır.  Fotoğ-
raflar ilk kez, hiç yükleme yapılmadan, sonra, yüklmeeler arttırılmak su-
retiyle modeldeki değişiklikleri kaydedecek şekilde çekilmiştir. Fotoğraflar,
en küçük okuma birimi 1 mikron olan Wild STK~ 1 Stereokomparatörün-
de değerlendirilmiştir. Stereokomparatörden alınan bilgiler aynı anda hem
daktilo î le yazılmış hem de IBM kartlarına delinmiştir.

İç ve dış Çapları 0,6 cm ve 1,5 cm olan ve (Şekil : 4) de görünen
işaretler, üzerinde deney yapılan beton plâka üzerine (Şekil : 5) gösteri-
len 81 noktalı bir matris oluşturacak şekilde yapıştırılmıştır.

üç Boyutlu Transformasyon :
(Şekil : 3) etn görüleceği üzere, beton plâka, 4 çelik çubuk ile serbest

olarak asılmış  olup, yükleme yapıldığı zaman konum ve şeklini serbestçe
değiştirebilecek  durumdadır,  İnşaat  Bölümü  ilgilileri,  işaretli  noktaların
mutİak  X  Y, Z  koordinatlarından çok,  AX,  AY,  AZ deformasyonlar.
ile  ilgilendiklerinden  deney  yapılan  beton  plâka  üzerinde  sabit  kontrol
noktalarına  gerek  duyulmamıştır.  Bu  durum karşısında,  beton  plâka  İle
birlikte  hareket  edebilen  (veya  kayan)  karteziyen  koordinatlar  kulla-
nılmıştır.

Sabit kontrol noktalarının olmaması nedeni ile, fötoğrametride mut-
lak yöneltme için genellikle kullanılan «Birim - Ortogonal - Transformas-
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yon» burada kullanılmamıştır. Onun yerme, beton plâkanın üst yüzeyinde
kesişen iki vektöre dayalı 3 - boyutlu «Konform - Transformasyon» kulla
nılmıştır. Bu konform transformasyon, herhangi iki vektörün kesiştiği bir
noktayı orijin kabul etme esasına dayalı olup (Şekil : 6), yapı mekanikları
ve inşaat mühendisleri tarafından sık sık kullanı'lmaktadır, (Lenschow ve
Sezon 1966). . .    ..'
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(Sekil : 6) da transformasyon sîstemî, (A) noktasında kesişen ve her-
hangi iki nokta (B ve C) den geçen 2 vektörle tanımlanmıştır. P noktası, Xp,
Yp, Zp koordinatları, bir sistemden diğerine transforme edilecek (X',Y',Z'),
hernagi bir noktadır. X ve X' eksenleri   -r-g"     TT   Vektörleri   olarak

seçilebilirler,       O / ( 2 J ( 3 i     on-'u doğruların,   doğrultu Cos.leri,

birinci koordinat sistemine göre (Çizelge : I) de verildiği gibî olsun :

Vektör X Y Z
Eksen

1II mi nl
212 m2 n2 Çizelge: I
313 m3 n3

AC doğrusunun, yenî X' - Y' düzleminde olması gerektiği düşünülürse,
(Çizelge: 11) de görülen doğrultu Cos.Ieri elde edilir:

Eksen
Vektör X' Y'         T

11 0 0
2L-2 M2         0
3U M3    '■    NJ Çizelge: SI !

Doğrultu Cos'Ieri matrisi ile gösterilen orijinal koordinat sistemi:
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M2 nîn İşareti, her iki sistemdeki  Âİ3 ve ÂC* doğrultulanndakî iki bîrim
vektörün skaler çarpımı alınmak sureti île bulunur.

Bundan sonra, ÂP  ve AİT  arasındaki açı her iki sistemde aynı ola-
çaktır deyip :

L3 =  1 il 3 + mım3 -f nın3    yazılır. (3)

Her iki sistemdeki  AP ve AC arasındaki açının denklemi :

N3 ün işareti, M2 de olduğu gibi bulunur. P
noktasının dönüştürülmüş koordinatları :

formülleri ile bulunur. Burada D, P noktasından (A) orijinine olan uzak»
lıktır. Diğer bir deyimle:

X    Y     Z
burada       A' A *   A *    A noktasının (X, Y, Z) koordinat sistemindeki

uzay koordinatlarıdır.

Sistemin Değerlendirilmesi:

. Sistemin doğruluk derecesini saptamak amacı  île 5* stereomodel, 3
ayrı  yükleme hali  için 3 kez çekilmiştir.  İlk  stereomodel,  hiç yükleme
yok iken çekilmiş olup referans olarak seçilmiştir. Diğer    modellerdeki
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(şgretli .noktaların    uzay koordinatları, bu referans sistemine    dönüştü-
rülmüştür. " -

r,c Şonufeolapşk,  (.81).  noktanın Planimetri  (X,  Y)  ve yükseklik  (Z)
obje  koordinatlanndaki  değişmeler,  uzay koordinatlarım belirlenmesin-
deki standart    hatanın tahmin edilmesinde kullanılmıştır.

Sonuçlar    şöyledir :

mx   =±0,42 mm m^ *  0 ,32  mm        mz^ *0 ,75  mm
T    " . . . . .

mx      =±0,62mm mv      =±0,^9 mm         mz      =±0,97mm
*max ymax max

Bu sonuçlar, hernekadar istenen presizyondan biraz uzak kalmışlar-
sa. |ia/ elde edilebilen presizyon,  X  ve Y düzlemindeki kaymaları, yükle-
melerin her halinde ve Z deformasyonlannı ancak plastik sınırlar içersin-
de belirtmeyi, fotogrametrik olarak yapmaya müsâade etmektedir. İnşaat
Bölümü ilgilileri  Z  deki  doğruluk  derecesini,  elâstik  sınırlar  içersindeki
eğrilerin incelenmesi ve deförmasyonların değerlendirilmesi için oldukça
kaba bulmuşlardır.
(  ■ ■ ! •          '   ■     ' ;

■ - , )  İ l k  A r aş t ı r m a l a r  ı •■      ■ : -   '  >

Ö Deformasyonlarm  incelenmesinde  fotogrametrik  yöntemin  tamamen
kullanılabilmesi  için,  Stereometrik  sistemlerin  presizyonunu  arttırmak
amacı ile -1966 da Prof. H. M. Karara tarafından teorik ve deneysel araştır-
malar  yapılmıştır.  Teorik  çalışmalar,  stereometrik  kameralar  için  hesap-
lanmış,  düşünsel  stereometrik  bindirmeyi  kapsayan matematik  modellere
dayanmaktadır.  (Aslında,  metrik  kamera  Zeîss  SMK-40 ve bunun kon-
vergent, eğik ve değişik baz uzunluklu halleri ele alınmıştır), Deneysel ça-
lışmalarda,  Zeiss  SMK-40 kullanılmıştır.  Yalnız  bir  kamera  kullanılarak
konvergent ve eğik fotoğraflar çekildiği gibi, b = 80 cm ve b = 120 cm
ile de normal hal fotoğrafları çekilmiştir.

1966 da Tokyada Prof. Karara tarafından ayrıntılı olarak açıklandığı
gibi, gerek teorik, gerekse deneysel sonuçlar (Şekil : 7) deki konvergens
(y) açısının O° den 60° ye yükseldiği  zaman, (X-Y-Z) sisteminde önemli
presizyon"artışları olduğunu göstermektedir, (y) konvergent açısı 60° nin
üstürte çıktığı, takdirde ise, presizyonün azaldığr görülmektedir. Buy deney»
de. kullanılan dairesel hedef - işaretlerin, özellikle uygun olmayan açılar-



dan resimlerinin çekilmesi ve bakılması nedenine bağlanmaktadır. Bu du-
rum,  böyle  bir  projede,-en uygun konvergens açısının 60°  civarında ve
Baz/Derinlik oranının da yaklaşık olarak 1/1 seklinde alınması  gerektiği
kanaatini kuvvetlendirmektedir.
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