
FİLİM DÎSTORZÎYONUNDAN İLERİ ÇELEN
HATALARIN DÜZELTİLMESİ İÇİN ÇEŞİTLİ

DÖNOŞOMİER

Fotogramstri  Bölümü   1964 Ç e v i r e n
STOKHOLM. Jüri Talts,  Kraliyet        . Hayrettin  GÜRBÜZ

Teknoloji   Enstitüsü ( A n k a r a )

Gfrlş Ve Formüller

Son yıllarda,  resim koordinatlarındaki  hataların önemli  bir  kısmına,
çeşitli  filim deformasyonlarının sebep olduğu daha belirli  halde anlaşıl-
mıştır.  Bu,  tabiidirki  fotogrametrik  yöntemin  nihai  sıhhatini  sınırlamak-
tadır.  Bu hataları  mümkün olduğu kadar azaltmak için  çeşitli  yöntemler
uygulanmaktadır.  Problemin en kestirme çözümü, boyutça genleşmeyen
bir filim yapmaktır. Ancak bu henüz başarılamamıştır. Yalnız emilsüyo-
nun distorsiyonu hesaba katılmak şartıyie cam levhalar bu hataları  azalt-
mıştır. (Camın tam düz olmaması burada nazara alınmamıştır.) Başka
bir çözüm de kamerada Resau şebekesi kullanmaktır. (2) Bu ikinci me-
tod hataların düzeltilmesinde değerlere mükemmellik  verir.  Bununla be-
raber  pratik  nedenlerden  dolayı  bu  iki  metod  fazla  cazip  değildir.  Cam
levhaların  kullanma  güçlüğü  vardır.  Resau  şebekesi  kullanıldığında  da#

komparatordaki  ölçü  bir  kat  daha  artar.  Reasu  şebekesi  yalnız  analitik
çalışmalarda  ve  resim  koordinatlarının  komparatörde  ölçülmesinde  fay-
dalıdır.

Filimden ileri  gelen hataların giderilmesi probleminin başka bir çö-
zümü de ölçülerden,  birkaç  noktadaki  (Resîm köşe noktaları)  reguler
hataları  tayin  etmek ve sonra  (3),  (4)  ten  bulunan parametreler  yar-
dımıyla  diğer  resim  koordinatlarını  düzeltmektir.  Bu  durumda  çözümün
tamamen analitik olduğu varsayılmaktadır.

Filim hatalarının çeşitli transformasyonlarla giderilme olanağı birkaç
araştırma  yapılarak  incelenmiştir.  Dönüşüm,  bazı   hallerde  resmin  dört
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eksenlerinin dik olmasından ileri gelen hatayı giderecektir. 3 ve 7 nu-
mara ile gösterilen dönüşümlerde parametreler (1) dekinin aynıdır. Sa-
dece resmin trapezoidsel deformasyonunun giderilmesi için bir terim da-
da eklenmiş ve (Şekil :  la) differansiyeller aşağıdaki şekli almıştır. dx
= dx» + %dm% + yda + xyds

(3) dy  =  dyo  -f  ydmy — xda  + %ydt
4 ve 8 numarayla gösterilen dönüşümlerde,  (2)  dönüşümüne aşağıdaki
xy li terimler eklenmiştir.

dx = d%o   -f xdmx, + yda + %yds
(4) dy  =  dyo  -j-  ydmy — %d$  -f-xydt
Bu dört değişik dönüşümle, diklik noksanlığının (1-2, 3-4, 5-6, ve

7-8) ve trapezoidsel deformasyonun (1-3, 2-4,  5-7  ve 6-8) etkisini ince-
lemek mümkündür.  Ayrıca  filimdeki  reguler  deformasyonun,  sekiz  nokta
kullanarakmı,  yoksa  alışılmış  dört  noktayı  kullanarakmı,  daha  incelikle
belirtilebileceğini araştırma olanağı vardır. (1-5, 2-6, 3-7, ve 4-8)

Filimdeki deformasyonun, yalnız doğrusal değil-fakat ikinci,  üçüncü
veya daha yüksek dereceli  reguler  deformasyonlar olduğu farzedilebilir.
İkinci dereceden hataları  giderebilmek için dörtten fazla noktanın (Fidi-
cual Marks) kullanılması gereklidir. Bundan dolayı sekiz nokta ile yapı-
lan hesaplara, ilave parametreler dahil edilmiştir.

dx  =  dxo   + %dm%  + yda  + %yds  +  xy2dr
(5) dy  = dy»  +  ydmy — xd$  -f  xydt  + yx2dq
9 numara ile gösterilen bu dönüşüm 8 nolu dönüşümün aynıdır. Yal-

nız (Şekil : 1b) de görülen tipdeki deformasyonu gidermek için son terim
ilave edilmiştir. (Şekil : 1c) de görülen tipdeki deformasyonların gideril-
mesi için 10 numara ile gösterilen başka bîr dönüşüm aşağıdaki gibidir.

(6) d%  = dxo -f %dmx + yda + >cycls  + %y2dr
dy  = dy»  +  ydmy — xd$ + xydt + x2dv +    y%2dq

Bu iki dönüşümde, kastedilen ikinci derece deformasyonları gidere
cek olan son bir dönüşüm denenmiştir. 11 numara ile gösterilen bu dö
nüşüm aşağıdaki gibidir. ,

(7) dx  =  d%o + xdmx  + yda  +   %yds  -f y2du   +  %y2dr
dy = dyo  +  ydmy — xd(5  +  xydt  +   %2dv  +  yx2dq

Çalışmalar altı  resim üzerinde yapılmıştır.  Birisi  poliyester tabanlı
(10 No. lu resim) ve diğerleri asetat tabanlıdır (102-106 No. lu Resimler).
Kontak tabı yapılan esas şebeke (22 x22 cm) olup koordinatları  yük-
sek hassasiyetle bilinmektedir. Şebeke kesişme noktalarının koordinatları
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Kraliyet Teknoloji  Enstitüsünün Fotogrametri bölümünde 824 No.lu Wild
Streokomparatöriyle ölçülmüştür. Tatbik ortalama hatası 1,5 u,m civarın-
dadır.  Her resim için bilinmeyen parametreler en küçük kareler yönte-
miyle hesaplanmıştır.  Dönüşümden sonra 49 noktada x ve y yönündeki
kalıntı  hatalar  hesaplanmıştır.  Şebeke kesim noktalarının gerçek durum-
larından sapma değerleri  olan bu artık hatalar  aşağıdaki  deneme ve he-
saplamalarda kullanılmıştır.

Değişik  dönüşümlerin  etkileri  hakkında  fikir  edinmek  için  kalıntı
hataların karesel  ortalamasının karekökü alınmış1 ayrıca kalıntı  hata-
ların ortalama hataları hesaplanmıştır.2 Bu iki değer asetat filimde fazla
farklı  değildir.  Fakat  poliyester  filîmde  daha  büyük  farklar  göster-
mektedir.  Aşağıdaki  değişik  dönüşümlerin  analizleri  kalıntı  hataların
karesel  ortalamasının  kareköküne dayanarak yapılmıştır.

Kalıntıların Normal Dağılımlilık Denemesi

Aşağıdaki her dönüşümde, kalıntı  hataların (0) etrafındaki ve orta-
lamaları  etrafındaki normal dağılımları incelenmiş  ve inceleme netice-
leri (Şekil : 2a ve 2b) de grafik olarak gösterilmiştir.

Kalıntıların   Karesel     Ortalamaları   Üzerinde  Çeşitli     Dönüşümlerin
Etkileri

Kalıntıların karesel ortalaması,  dönüşümlerin etkisi  için ölçü ola-
rak  alınmıştır.  Bu değerin  çeşitli  dönüşümler  için  değişimi  tablo  (1) de
gösterilmiştir. Bu tablodaki değerlerle :

1.Koordinat eksenlerinin tam dik olmamasının,
2.xy teriminin,

3.Sekiz nokta ile yapılan çözümün dört nokta ile yapılandan daha
iyi olup olmadığının,

4.Doğrusal olmayan hataları gidermek için yapılan dönüşümlerin,
etkilerini inceleme olanağı vardır.
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Normal Dağılım Testlerinin Sonuçları
Dönüşüm

Şekil : 2 a  Testlerin O
etrafındaki normal dağılım sonuçları

Normal Dağılım Testlerinin Sonuçları (101  nolu resim poliyesterdir.)

Dönüşüm

Şekil : 2 b
Testlerin, kalıntı ortalamaları etrafındaki dağılım sonuçlan. (101 noly resim

poMyester tabanlıdır.)
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Fu faktörlerin etkileri F testi î le  incelenmiştir, [5] kullanılan sevi-
yeler % 5, % 1 ve % 0,1 dir

*    Az önemli    (% 5 seviyeli)
** önemli   (%   1       »      )
*** Çok önemli (% 0,1    »      )

Poliyester Filim için 98 serbestlik der    İSİ ile aşağıdaki sonuçlar el-
de edilmiştir.

Fo/o5 =  1.38
F % ,  = 1-60 F%

0.ı   =   1-87

Asetat Filim için bu değerler :

Fo/o5 = 1.16  F% 1 =
1.23 Fo/o0,ı   =   1-32
dir.

Buradaki Serbestlik derecesi 500 den fazla olduğu için variansların
ortalamaları kullanılmıştır.

F Testlerinin Sonuçları Poliyester

Filim : Eksenlerin diklik noksanlığı  için  konulan  terimin

etkisi

Dönüşüm F
1 :  2 2.61   ***
3  : 4 2.74 ***
5  :  6 3.43 ***
7 :  8 3.57 ***

xy teriminin etkisi
1 : 3 1.02
2 : 4 1.07
5 : 7 1.05
6 : 8 1.09

Sekiz nokta ile çözümün etkisi
1   : 5 1.12
2 : 6 1.47 *
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3 : 7 1.15
4 : 8 1.49 *

Daha yüksek dereceli terimlerin etkisi
8  :  9 1.10
8  :   10 1.10
8  :   11 1.15

ASETAT FİLİM : '

Eksenlerin diklik noksanlığı için konulan terimin etkisi

Dönüşüm F :

1 : 2 0.98
3 : 4 0.97
5 :  6 1.01
7 : 8
1.02

xy teriminin etkisi
1 : 3 1.82 ***
2 : 4 1.8 i ' ***
5: 7 2.05 ***
6: 8 2.08 ***

Sekiz nokta île çözümün etkisi
1 : 5 1.16 *
2  : 6 1.19 *
3 : 7 1.30 ***
4 :  8 1.36 ***

Daha yüksek dereceli terimlerin etkisi
8 : 9 1.36 ***
8  :   10 1.29 **
8 : 1 1 1.95 ***

Değişik dönüşüm etkilerinin bir analizi olarak testler göstermiştir-
ki  poliyester filimde, dönüşüme, eksenlerin diklik noksanlğını  gidere-
cek terim ilave edilirse, sonuçlarda çok önemli gelişmeler olmaktadır.

Eğer bu terimin ilavesinden başka, çözüm dört yerine sekiz nokta
ile yapılırsa, sonuçlardaki gelişme biraz daha fazla olmaktadır. Eğer bu
terim ilave edilmezse çözümde sekiz  nokta  kullanılması,  sonuçlan  fazla
geliştirmemekedir.  Ne (xy)  li  terimin,  nede ikinci  dereceden terimlerin
önemli bir etkisi yoktur.
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.  . . .  Asetat  filimlerde  (xy)  li  terim,  sonuçları  çok  önemli  miktarda  ge-
iliştirmektedir. Aynı dönüşümlerin dört nokta yerine sekiz nokta ile yapıl-
ması  da  sonuçlan  aynı  şekilde  geliştirmektedir.  Hatta  (xy)  li  terimler
çıkarılıp, sekiz nokta ile çözüm yapılsa sonuçlardaki gelişme gene önemli
miktarda  olmaktadır.  Eksenlerin  diklik  noksanlığı  parametresi,  asetat
füîmlerde  etkili  olmakla  beraber  ikinci  derece  terimlerin,  sonuçlardaki
geliştirme etkileri çok önemli olmaktadır.

Resim İçindeki Değişme

Resim merkezinden uzaklaştıkça, artıkların karesel ortalamasının na-
sıl  değiştiğini  tayin için  bütün resimler,  ve dönüşümler  incelendi.  Bu in-
celemelerde, resim ile aynı  merkezli  ve artan yançaplı  çember içinde
kalan nokta kombinezonları  alındı.  Teorik hesaplamalara uygun olarak
hata yayılma kanununa göre, hatalar resim merkezinde en küçük olmalı
ve çember yarı çapı arttıkça artmalıdır. Bununla beraber, bu kalıntı ha-
taların tesadüfî  karakterde olması  varsayılmalıdır.  Bu kabul  burada doğ-
rulanmamaktadır. Elde edilen neticeler (Şekil : 3 ve 4) te görülmektedir.
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Şekil  : 3 poliyester filmin, şekil 4 ise beş asetat filmin karesel ortala-
masını göstermektedir.

Bu  şekillerde  aydınlatıldığı  gibi,  bilhassa  resmin  merkezindeki  so-
nuçlar iyi değildir. Gelişme, yarıçapın artmasıyle belirlidir. Bu, (Şekil : 5
ve 6) da aydınlatılmıştır. Bu şekillerdende görülebileceği  gibi dönüşüm-
lere ikinci derece terimler dahil edilse bile sistematik ve doğrusal olma-
yan hatalar kalmaktadır. Resmin merkezînde belirli bir nokta muhteme-
len buradaki hatavı azaltacaktır.

Filim Hatasının Karşılıklı Ciheilendlrmeye Etkisi

Bu filim hatalarının, karşılıklı  cihetlendirmede birim ağırlığın stan-
dart hatasını  ve karşılıklı  cihetlendirme elemanlarındaki düzeltmeleri,  ne
ölçüde etkilediğinin tayini de merak konusudur. Bunu incelemek için bü-
tün resimler, değişik dönüşümlerden sonra karşılıklı cihetlendirmede. hem
sol ve hemde sağ resim olarak kullanıldı. Bütün resimlerin geniş açılı ka-
marayla ve % 60 bindirmeli  olarak alındığı  farzedilerek,  bağımsız resim
çiftleri  kullanıldı  b  :  c  =  0,6.  Karşılıklı  cihetlendirme  elemanlarındakî
düzeltmeleri hesaplamak için dokuz noktada filim hatalarından ileri gelen
y paralaksları  okundu ve en küçük kareler yöntemiyle dengelendi.  (1)
Birim  ağırlığın  ortalama  hatası  karşılıklı  cihetlendirmede  15  noktadan
hesaplandı.  Neticeler  gösterdi  ki,  birim ağırlığın ortalama hatası  değişik
dönüşümlerle  değîşmemekle  beraber,  kalıntıların  karesel  ortalamaları
değişmektedir.

İncelenen filimlerde ne w değişimi  nede  o*  daki  düzeltme önemi»
değildi.  Bununla beraber <p deki  düzeltme değişti. <p2 deki     düzeltmeler
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tablo 2 de gösterilmiştir. Bu düzeltmelerin önemlilik derecesi % 5, %1
ve % 0,1 düzeylerinde yapılan te  testiyle  incelendi.  Serbestlik  derecesi
dörttü.  Tabloda  görüldüğü  gibi  poliyester  filim  için  önemli  düzeltmeler
bulunamadı.  Asetat  filimlerde  ise  önemlilik  derecesi  değişik  omuştlur.
Önemlilik  derecesinin  daha kuvvetle  belirtilmesi  için,  beş  asetat  filim,
mutlak değerlerin ağırlıklı  ortalamaları  tablo 3 ten hesaplanabilecek şe-
kilde bir  araya getirildi.  Her test îçin serbestlik derecesi böylece, yirmi
oldu. Testlerin netîceleride tabloda görülmektedir.

Düzeltmelerin ortalama hatası  : 6,15 So

Serbestlik derecesi : 4; t%5 =■ 2,78; t%l   = 4,60;

t % 0,1 = 8.61

En sonunda, değişik dönüşümlerin, karşılıklı cihetlendirme eleman-
larına, fazla farklı düzeltmeler verip vermediği araştırıldı. Bu önemlilik
derecesi 38 serbestlik derecesi olan t testiyle de incelenmiş bununla aşa-
ğıdaki değerler bulunmuştur,

t  % 1  =  2 . 4 2
t  % 5  =  2 . 0 2
t % 0.1   =  3.31
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Düzeltmelerin standart hatası  : "26 cc

Serbestlik derecesi : 20; t%5 = 2,09; t%1  = 2,85?
r%,01
Aşağıdaki neticeler elde edilmiştir.

<pı    için
8 ve 10 dönüşümleri arasında t  = 4,60 ***
8 ve 11             »                 » t  = 5,08 ***

<î>2    için
1 ve    3 dönüşümleri arasında t  = 12,27 ***
2 »    4 » » t =. 15,10 ***
5 » 7 » » t  =   12,27 ***
6 » 8 » » t  =   11,56 ***
8 » 10 » » t  =    4,37 ***
8 » 11 » » t  =■•   4,01   ***
2 » 6 » » t  =     2,95 **'
1 » 2 » » t =    2,24 *

Bu araştırmada dikkate değer başka önemli farklar bulunmadı.

Yukarıdaki test özetlerinden de görüleceği gibi <pt ve <p2 nin her iki-
sinin düzeltmeleri,  ikinci  derece terimler dahil  edildiği  zaman çok önemli
miktarda artmaktadır. Bundan başka xy terimî dahil edildiğinde çok önemli
gelişmeler  elde  edilmiştir.  Dört  nokta,  ile  çözümden ayrılmış  olan  sekîz
nokta  ile  çözümde yalnız bir  durum için  önemli  gelişme elde edilmiştir.
Eksenlerin  diklik  noksanlığı  için  terim konulduğu zaman bir  durumda,,
daha kötü netice alınmıştır.
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ÖZET

Bu araştırma,  analitik  fotogrametride filim maddesinden ileri
gelen hataların köşe noktalarına sayılı dönüşümlerle giderilme ve-
ya azaltılma olanağının olup olmadığını  belirtmek için yapılmıştır.
Analitik dengeleme ile daima giderildikleri  kabul edilen ölçek ve
affin hatalarına özel dikkat sarf edilmemiştir.  Bunun yerine, trape-
zoidal defarmasyonlar, koordinat eksenlerin diklik noksanlıkları
ve  bazı  doğrusal  karekterde  olmayan  deformasyonların  giderilme
olanağı araştırılmıştır. Bütün araştırmada en küçük kareler yönte-
mi uygulanmıştır.

Asetat filimlerde xy li terimlerin özel bir önemi vardır. Bu te-
rim filim içindeki trapezoidal hataları  gidermektedir.  Bu terim dö-
nüşüm formüllerine  dahil  edildiği  zaman,  kalıntıların  kar  es  el  or-
talamasında  ve  karşılıklı  cihetlendirme  elemanlarının  düzeltmele-
rinde, çok önemli ölçüde gelişmiş neticeler elde edilmektedir. Filim
hatalarının tayini için sekiz Fidicual Mark kullanılabilmesi sonuç-
ları pozitiv yönde etkilemektedir. Bu durumda doğrusal karekter-
de olmayan def ormasy onlar da hesaba katılmış olur. Bu, kalıntıla-
rı  ve  karşılıklı  cihetleme  elemanlarını,  pozitiv  yönde  etkilemişitr.
Koordinat  eksenlerinin  diklik  noksanlığı  için  konulan terim,  poli-
yester filim kullanıldığında önem taşır.  Bu durumda dengelemede
sekiz nokta kullanümasıda önemlidir.
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