
(Şekil : 13) de Pt ve P2 noktalarındaki Ölçülen zenit açıları z/, z2' dSr.
Elipsoidal zenit açıları ise

Zı = z'ı +   8ı + £ı         ,        2g = z'2 +   82 + £2
dirler. KPX P2 üçgeninin açıları toplamından

T + 180° — U' + z'2 _  (8! + 82)   — (Eı— £2) =0        (21)

yazılabilir. (21) eşitliği yükseklik açıları cinsinden yazılmak istenirse Ş' =
90 — Z' konarak

Y + (f t '  + &')  — (SÎ + 82)  — (£1 — £*)  = 0        (22)

eşitliği bulunur.

Bu eşitlik yardımı ile, belirlenmiş refraksiyon açıları ve ölçülen yük-
seklik  açılarından iki  noktadaki  şakul  sapması  farkı  bulunabilir.  Bunun
terside olabilir.  Px ve P2 noktalarındaki şakul sapmaları biliniyorsa refrak-
siyon  açılarının  toplamı  veya  refraksiyon  katsayısı  bulunabilir.  Her  iki
noktadaki refraksiyon açıları birbirine eşit yazılırsa

8 İ  =  8 2  =  k - ~ - (23)

dir. Eğer bir güzergahın ilk ve son noktası olan Pt ve Pn noktalarındaki
şakul  sapmaları  belli  ve P2/ P3,...,  Pn_2 ara noktalarında yükseklik  açılan
ölçülmüş  iseler (22) ve (23) eşitlikleri birbirini takip eden noktalar için
yazılır ve toplanırsa
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(25) eşitliğine göre k refraksiyon katsayısı bulunduktan sonra ölçü-
len yükseklik açıları yardımı ile Px ... Pn güzergahının ara noktaları için
(24) eşitliklerine göre £j şakul sapmaları hesaplanabilir.

Yararlanılan kaynaklar :

Baeschlin, CF. : Lehrbuch der Geodaesie, Orell -Füsslie- Verlag, Zürich  1948

Ledersteger,  K.  :  Astronomische und     physikalische Geodaesie,    Jordan/Eggert/
Kneissl, Handbuch der Vermessungskunde, Metzler, Stuttgart

Sakatow, P. : Lehrbuch der höheren Geodaesie, Berlin 1957

Heiskanen, W.Â., : Physical Geodesy, San Francisco - London  1967
Moritiz.,

Reinhart, E. :  Lotafoweichungen  aus sichtbaren Massen, DGK, Reîhe G, Heft Nn.
114, München 1968

153



ÖLÇME VE ÇİZİM TEKNİĞİ BAKIMINDAN
HARİTACILIĞIN GELİŞİMİYLE FOTO VE ORTO -

FOTO HARİTALARIN KULLANILMA ALANLARINA
GENEL BAKIŞ

İ lhan   Ö Z D İ L E K  I.

BÖLÜM

GİRİŞ

Harita kavramı içinde düşünülebilecek şekilde, yer yüzünün küçültü-
lerek bir altlığa çizilmesi/tarihin ilk çağlarından bu yana, insanfarrn de-
vamlı uğraştıkları konulardan biri olmuştur. M. Ö. 2400-2200 yıllarında
Mezopotamyada pişirilmiş tuğlalar üzerine yapılmış plânlar, bu konuda ele
geçmiş en eski örneklerdendir. Sekil :  1)

Şekil: I
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Yer yuvarlığının gerçek şeklinin ve boyutlarının bulunması ve kürem-
si  yapısının düzlem şeklinde açılabilen yüzeyler  üzerine çizilmesi,  ayrıca
yüksekliklerin de düzlem üzerinde istenilen şekilde gösterilebilmesi, bu bi-
lim dalında çalışanları,  asırlar  boyu uğraştıran  problemler  olarak  süre-
gelmiştir. Çeşitli bilim dallarında kaydedilen gelişmeler ve bunların uygu-
lama alanlarına girmesi, insan yaşamını çeşitli  yönlerde etkilemiş  ve bu
arada ölçme ve haritacılık konularında karşılan problemlerin çözümlen-
mesi için, daha doğru, daha süratli, daha ekonomik yöntemlerin aranma-
sını zorunlu kılmıştır,

ÖLÇME VE ÇİZİM TEKNİĞİNİN GELİŞİMİ

Harita  yapımıyla  ilgili  yöntemlerin  gelişmelerini  inceleyebilmek  için
başlangıçta, «Haritacılık» kapsamına giren çeşitli bilim dallarının birbirin-
den ayrılmaları gereklidir.

Yer  yuvarlağının gerçek şeklinin  ve boyutlarının tayini  ile  yer  yüzü
üzerinde belli noktaların konumlarının ölçülmesi Geodezi biliminin konusu
olmaktadır. Yapılan çeşitli ölçüler sonunda elde edilen verilerden yararla-
narak yer yuvarlağının düzlem üzerine izdüşürülmesi ve çizilmesi de; deği-
şik  yönleriyle,  İzdüşüm Bilimi,  Topografya,  Fotogrametri  ve Kartoğrafya
konularını teşkil etmektedir.

Bu gün uygulanmakta olan harita yapım-çizim tekniğine ulaşma sü-
resinde yapılan aşamaları iki ana grupta toplamak mümkündür. Bunlar-
dan  birincisi;  yereyde  üçüncü  buut  olarak  YÜKSEKLİKLERİN,  yereyin
morfolojik özelliklerini gösterecek ve istenecek, eğim, yükseklik farkı gibi
ölçümlerin,  harita  üzerinde  yapılabileceği  şekilde  gösterilme  yönteminin
bulunmasıdır.  İkinci  grupta  da;  haritaların çizimi  için  yereyin doğrudan
doğruya ölçülmesi yerine, fotoğraflarından meydana getirilen modeller üze-
rinde ölçümün yapılması, bilimsel adıyla «Fotogrametrik Yöntemdin bulu-
nuşu sayılabilir.

YÜKSEKLİKLERİN (YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN)
GÖSTERİLMELERİNDEN GELİŞİM

Yeryüzünün  harita-kâğıt  düzlemi  üzerine  bütün  özellikleriyle  akta-
rılmasında, üçüncü buut olarak yüksekliklerin bilinmesi ve haritalarda kul-
lanılma amacına uygun, kolay kavranır şekilde gösterilmeleri, kaçınılama-
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yacak bir unsurdur. Tarihin ilk çağlarında çizilmiş en ilkel haritalarda da
yüksekliklerin  belirtilmeğe çalışıldığı  görülmektedir.  Bu ilkel  haritalarda
dağlar, vadilerden bakıldıklarında göründükleri biçimde (yan görünümle-
riyle) belirtilmişlerdir. (Şekil : 2) En eski bu yöntem daha sonraları, orta

çağlarda keşişlerin yaptıkları haritalarda, (Şekil : 3)  liman haritalarında,
romalılar tarafından yapılmış haritalarda    kullanılmıştır. Kartoğrafyanın



Şekil: s
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en güçlü gelişme devresi olarak kabul edilen Rönesansta da çok yaygın ola-
rak uygulanan bu yolun, (Şekil : 4) 18 nci asrın sonuna kadar kullanıl-
masına devam edilmiştir.

Şekil:   4



Topoğrafik ve trigonometrik ölçü tekniğindekî gelişmeler, harita ya-
pım tekniğine de ilerleme olanağı hazırlamış ve böylece, yer yüzünde çok
sayıda nokta hassas olarak tesbit edilmeğe başlanmıştır. Bunun sonucu
olarak da yüksekliklerin yandan görünümleri ile haritalara aktarılması ar-
tık imkânsız hale gelmiş, ayrıntıların harita üzerinde gerçek işdüzüm yer-
lerinde belirtilmeleri  zorunlu olmuştur.  Bu şekilde yapılmış  ilk  harita;
Hans Conrad Gygers'in 1667 yılında yaptığı, 1 : 32 000 ölçekli Zürih Kan-
ton Haritasidır (Şekil : 5). Engebeler, gölgeleme suretiyle gerçek yönlerin-
de gösterilmiştir. Bu harita aynı zamanda ilk rölyef haritadır.

17 nci asırda matematik, fizik, kimya bilimlerindeki ilerlemeler, bun-
ların yanında dürbünün bulunması ve 18 nci asırda yer ölçmelerinde kul-
lanılmaya başlanması, ayrıca silahlarda ve savaş tekniklerindeki gelişme-
lerin doğurduğu askeri ihtiyaçlar, haritacılık uygulamalarının ve bu bilim
dalındaki teorik gelişmelerin hızlanmasına sebep olmuştur.
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Sekil :   5

Bu devrede geodezik ölçü ve hesap metodlarıyla, nirengi leme, baro-
metrik,  trigonometrik  ve nivelmanla yükseklik  tayin metodlan daha ge-
liştirilip hassaslaştırılmıştır.  Bakır kazıma kalıplarla baskı tekniği  en üst
düzeye ulaşmıştır.

18 inci asırda kaydedilen bu çeşitli metod ve araç gelişmeleri, gerçek
meyvalarını  19 uncu asırda vermeğe başlamıştır.

Yeryüzü şekillerinin kuş bakışı, gerçek izdüşüm yerlerinde gösteril-
melerinin kıçımlmaz hale gelmesi, bakır kazıma baskı kalıplarının, ancak
tek renkli ve çizgiler halinde kazınmış ayrıntıların basımını mümkün kıl-
ması, diğer taraftan yerey şekillerinin kuş bakışı görünüşü ve de göste-
rilişindeki  tecrübe noksanlıkları gibi nedenler, bu asırda topoğraflar ve
kartograflar tarafından çözümlenmesi gereken pek çok    problem ortaya
koymuştur. Yapılan çeşitli deneme ve uygulamaların    sonunda, önceleri
yandan görünümlerle birlikte kullanılmış olan tarama ve gölgelemeler, bu
sefer yereyin eğim doğruları  istikâmetinde yapılarak yereyin şekli belir-
lenmeye başlanmıştır (Şekil : 6). Bu yeni yöntemde, yereyin eğimi arttık-
ça taramalar koyu ve kuvvetli yapıldılar. Büyük Frederik'in asker topoğ-
raflarına verdiği «Gidemeyeceğim yerleri karartın;» emriyle bu yöntemin
temel ilkesi formüle edilmiştir.
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Şekil: 6

Özellikle fazla engebeli yerlerde yapılan taramalar, plastik görünüşü
bozmakta, çizgiler birbirine girip karışmaktadır. Bu sakıncalı durum, Al-
man asker topoğraf Johann Georg Lehmann tarafından 1799 yılında ge-
liştirilen «Yamaç Tarama Sistemi» ile çözümlenmiştir.  Lehmann'ın yamaç
tarama sisteminin özelliği şu şekilde özetlenebilir. Taramalar; yereyin eğim
doğrultusundadır. Aynı yükseklikteki tarama çizgilerinin uçları ve sonları
bir hizada başlayıp bir hizada biter, boyları yereyin eğimi ile ters oran-
tılıdır.  Bir  bakıma,  tarama çizgileri,  eş  yükseklik  eğrileri  -  münhaniler
arasında çizilmiş  gibidirler. Eğim açısına göre taramaların kalınlıkları da
değişmekte, dik yerlerde kalmlaşıp, düzlüklerde incelmektedir.

Bu sistemle  yereyin engebesi,  eğim şiddeti  ve yönü kolay tanınabi-
linmektedir. Daha sonraları bu sisteme, plastik görünüşü daha etkin hale
getiren  «Eğik  Aydınlatma»  tekniği  eklenmiştir.  Böylece  sol  taraftan  ay-
dınlatıldığı  düşünülen  yereyin  ışık  alan  kesimlerinde  taramalar,  gölgede
kalanlara karşılık daha ince çizilerek aydınlık etkisi sağlanmıştır (Şekil :
7). Bu yöntemde, ışık alış durumuna göre değişik kalınlıklarda çizgilerin
kullanılmaları,  eğimin belirtilmesinde karışıklıkların olmaması bakımın-
dan yeni bir eğim sınıflandırma tablosunun hazırlanmasını gerektirmiştir.
(Şekil : 8).
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Anlatılan bütün bu tarama sistemleri, küçük çizgilerden oluştukların-
dan, bu şekilde hazırlanan orjinallerin bakır kazıma yöntemi ile basılma-
ları mümkün olabilmiştir.

Bu gün yeryüzü şekillerinin çiziminde en yaygın olarak kullanılan
«Eş Yükseklik Eğrileri - Münhani» yöntemi, 19 uncu asrın ikinci yarısın-
da, topoğrafik harita yapım tekniğindeki gelişmelerin de etkisiyle gerçek
anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Aslında bu yöntem daha eski çağlarda
da bilinmekteydi. Örneğin; Preter Bruins, Haarlem civarındaki Het Spaar-
ne'nin  derinliklerini  1584 yılında çizdiği  haritada  eş  derinlik  eğrileri  ile
göstermiştir. Yeryüzü şekilleri de ilk olarak 1791 de Dupain-Trie! tarafın-
dan yapılan Fransa haritalarında, eş yükseklik eğrileriyle gösterilmiştir.

Yerey şekillerinin eş yükseklik eğrileriyle gösterilmeleri, kesin ölçüm
olanağı  sağlaması  nedeniyle,  bugün,  kartoğrafyanın vazgeçemeyeceği  bir
yöntem olmuştur. Bu süre içerisinde baskı tekniğindeki gelişmeler ve özel-
likle çok renkli offset baskının sağladığı olanaklar, bu yöntemin, renkli
ve gölgeli baskıyla takviyesini mümkün kılmış ve göze hitap gücünü son
derece artırmıştır.

Buraya kadar yapılan özet açıklamada, yeryüzünün üçüncü buutu ola-
rak  yüksekliklerin,  diğer  bir  deyişle  de,  yeryüzü şekillerinin  haritalarde
gösterilme yollarının gelişimi belirtilmeye çalışıldı.

Harita yapım-çizim tekniğinin kaydettiği  gelişmelerin ikinci grubu
da, haritaya alınacak ayrıntılarla ilgili ölçümlerde kullanılan tekniklerde-
ki aşamaları kapsar.

ÖLÇÜM-ÇİZİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞİMİ

Ölçüm tekniğinde ilk büyük aşama, yeryüzü şekillerinin haritada gös-
terilmesi  ile  ilgili  açıklamalarda  belirtildiği  gibi,  17  nci  yüzyılda  çeşitli
bilimlerde toplu olarak kaydedilen aşamalara paralel  olarak başlamıştır.
Hassas olarak ölçüm yapma olanağı sağlayan dürbünlü yeni ölçü araç ve
gereçleriyle, baz ölçümleri yapılmış ve bu bazlara dayalı nirengi sistemleri
kurulmuş,  trigonometrik  ve  geometrik  yükseklik  ölçümleri  yapılmaya
başlanmıştır.

Bu arada haritalar, «Klasik Yöntem» dediğimiz; yereyde bizzat açı ve
uzaklık  ölçümüyle  ayrıntıların  alınması  suretiyle  yapılmıştır.  Yükseklik
eğrileri de, yapılan bu ölçmeler suretiyle hesaplanan yükseklik değerle-
rinden çizilmiştir.
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İnsanın, kurbağa perspektifiyle görüşüne, yürüme hızına, hava ve gö-
rüş şartlarına büyük çapta bağlı olan bu harita ölçme-çizme yöntemi, 20
nci asrın başlarında gelişen ihtiyaçlara gerek çalışma hızı, gerekse doğru-
luk ve tamlik bakımından cevap veremez hale gelmiştir.

FOTOĞRAMETRİ - RESİM ÖLÇME

Merkezsel  izdüşümlü elde edilecek resimlerin,  paralel  izdüşüme dö-
nüştürülerek,  plân ve harita yapımında kullanılma fikri,  fotoğrafının bu-
lunmasından enaz 100 yıl önce, doğal görme olayının incelenmesiyle, doğ-
muştur. W. Jordan, A, Meydenbauer ve F. Stolze tarafından bulunup, bu-
gün uluslararası kullanılan «Fotoğrametri» değimi, bu temel düşüncenin,
fotoğrafinin bulunuşu ile gerçekleştiğini ve yeni bir ölçme tekniğinin bu-
lunuşunu göstermektedir.

19 uncu asrın ilk yarısında F. Arago'nun fotoğraf iyi buluşunu açık-
lamasından sonra (1839), bu alanda uygulamalı denemelerin yapılmasına
başlanmıştır. Bu gün fotogrametrinin kurucusu olarak tanınan Fransız al-
bayı A. Laussedat, ilk ölçü kamerasını  yapmış  ve fotogrametrinin temel
çalışma yöntemini saptamıştır. (1859) Bundan sonraki yıllarda fotoğra-
metri  yönteminde metod,  araç,  gereç  bakımından çok  süratli  gelişmeler
olmuştur.

1. Porro ve C. Koppe'nin, iç yönleme elemanlarıyla ölçü prensibini
buluşu,  S.  Finsterwalder'în  fotogrametrinin  geometrik  kurallarını  tesbit
etmesi, fotogrametrinin babası olarak tanınan C. Pulfrich tarafından 1892
yılında «Gezici-Ölçü Markası»nın ve 1901 de Stereokomparator'un bulu-
nuşu, 1909 da O. V. Orelin verilerine dayanarak Stereoautograph'ın ima-
li,  gelişme devresinde fotogrametrinin karşılaştığı  temel problemlerin çö-
zümlendiği büyük buluşlar ve gelişmeler olarak sıralanabilir.

Yersel fotogrametriye karşılık, Havai fotoğrametri,  uçuş  tekniğine
bağlı kalışı nedeniyle uygulama alanına daha geç konulabilmiştir. İlk ola-
rak 1858 yılında, tanınmış  Fransız fotoğrafçı  G. F.  Tournachon (Nadar)
tarafından, yere bağlı bir balondan hava fotoğrafı alınmıştır. Fotoğramet-
ri bilimine büyük katkıları olan Th. Scheimpflug 1898 yılında, hava fotoğ-
raflarından fotoğraf haritaların yapılacağını bulmuş ve bu maksatla Dop-
pel - Projektor'u geliştirmiştir.

Birinci Dünya Savaşı, diğer bîr çok konuda olduğu gibi, fotogramet-
rideki  gelişmeleri   hızlandırmıştır.   1915 yılında  seri  fotoğraf  çeken   ka-
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meralar imal edilmiş ve buna bağlı olarak, çift projektörlü ilk kıymetlen-
dirme aletlerinin yapımına başlanmıştır. 1923 yılında Bauersfeld tarafın-
dan ZEISS - Stereoplanigraph imal edilmiştir. Bundan sonraki yıllarda fo-
togrametrinin  teorisinde,  uygulamasında,  öğretiminde çalışmalar  devam
etmiş ve yeni yöntemler bulunup, yeni araç ve gereçler imal edilmiştir.

Fotogrametrinin  gelişmesi  açıklanırken  üzerinde  durulması  gereken
konular bulunmaktadır. Bu konulardan biri; «Havai Nirengi» denilen, ha-
vadan alınmış  fotoğraflar  üzerinde nirengi  yapma yöntemidir.  Th.  Sche-
impflug, S. Finsterwalder ve O. v. Gruber'in çalışmaları üzerinde gelişti-
rilen bu yöntem, fotogrametrinin harita yapımında yersel ölçmelere olan
bağımlılığını büyük derecede azaltmış, dolayısıyla çalışmalarda büyük sü-
rat ve ekonomi sağlamıştır.

Elektronik  hesap  tekniğinde  kaydedilen  gelişmeler,  fotogrametrinin
kıymetlendirme ve özellikle havai nirengi yapımı sırasında karşılaşılan,
çok bilinmeyenli problemlerin kolaylıkla çözülme olanağı sağlamıştır. Ay-
rıca, fotogrametrik değerlerin elektronik cihazların hafızalarında saklan-
ması, istendiğinde, sayısal değer, kartografik çizim olarak elde edilebilme-
si, bu ölçme biliminin çok süratli ve geniş alanlarda kullanılma olanağı-
nı sağlamıştır.

Fotogrametri biliminin kaydettiği en önemli gelişmelerden diğer biri
de ORTO-FOTO Tekniğidir.  Bu konu,  ayrıntılarıyla 11.  Bölümde incele-
necektir.
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