FOTOGRAMETRİK HARİTALAR
Fotogrametrik Harita Nedir?
Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök söcükten oluşur.
Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme)
Buna göre ışık yardımı ile çizerek ölçme anlamına gelmektedir. Fotogrametri tekniği ile
ölçülmek istenen nesnenin ve yakın çevresinin yada arazinin fotoğrafları çekilir. Bunların
fotoğraf üzerindeki görüntüleri ölçülerek istenen bilgiler sağlanabilir, yada özel aletlerde
bu görüntüler harita yada plan biçimine dönüştürülebilir.
Fotogrametri fotoğraflar yardımı ile güvenilir bilgiler alma bilimidir. Fotogrametrik
yoldan görüntü kaydının dışında başka kayıt ve algılama sistemleri de söz konusudur.
Fotogrametri öncelikle bir harita yapım yöntemidir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve
Türkiye'de büyük ve küçük ölçekli haritaların üretiminde en az 60 yıldır başarı ile
uygulanmaktır.
Klasik fotogrametrik harita yapım süreci kısaca şöyle özetlenebilir;
1) Arazi Çalışmaları
- Kontrol noktaları tesisi.
- Hava İşaretleri.
- Açı, kenar, yükseklik ölçmeleri.
2)Fotoğraf Çekimi

İlk olarak, haritası yapılmasıtasarlanan
bölgeye ait bir uçuş planı hazırlanır.

Özel yapılmış metrik kamera uçağa
özenle yerleştirilir ve fotoğraf çekimi
için uçuş yapılır. Uçuş sırasında pilot
kullandığı bir GPS sistemi yardımıyla
sürekli olarak doğru uçuş çigisinde
seyir etmelidir.

Fotoğrafik banyo işleri özel aletlerle
günümüzde kolaylıkla yapılmaktadır.

Çekilmiş örnek fotoğraf

3) Fotogrametrik Çalışmalar

Fotogrametrik nirengi ölçü ve hesapları
özel stereo-değerlendirme aletlerinde ve
bilgisayar ortamında özenle yapılır.
Stereo-değerlendirme aletlerinin en önemli
özelliği üç boyutlu görüntü verebilme
özelliğidir.

4)Çizim ve Bütünleme
Stereo-değerlendirme aşamasından
sonra çizim işlemine geçilebilir. Çizim
plotter denen özel çiziciler yardımıyla
gerçekleştirilir.
Çizimin denetlenmesi, çizilmeyen
kısımların tamamlanması, yer adları
vb. sözel bilgilerin eklenmesi
bütünleme aşaması olarak adlandırılır.

Harita

Tüm bu aşamalardan sonra sonuç ürün
olarak harita oluşur...
Fotogrametri, kullanılan kameranın
durumuna, ölçülecek nesnenin yakın yada
uzak oluşuna, edinilecek bilgi türüne,
değerlendirme yöntemine ve uygulama
alanlarına göre sınıflandırılabilir.

Buna göre:

Yersel Fotogrametri: Yer üzerinde çekilmiş fotoğraflarla çalışan
fotogrametri.
Hava Fotogrametrisi: Uçaktaki, yada genel olarak bir hava aracında
bulunan bir kamera ile çekilmiş fotoğraflarla çalışan fotogrametri.
Yakın Resim Fotogrametrisi: Nesne-kamera uzaklığı en çok 300m olan bir
fotogrametri uygulamasıdır.
Foto-Yorumlama: Fotoğrafik dokuyu inceleyerek nesne ve yakın çevresi
hakkında bilgi üreten, arazinin yapısını ve yüzey özelliklerini inceleyen
fotogrametri kolu.
Fotogrametri: Fotoğraflardan konum, yükseklik, uzaklık, alan ve hacim
gibi metrik bilgilerin alınmasını, ya da doğrudan doğruya harita çizimini
amaçlayan fotogrametri.

Metrik

Topoğrafik Fotogrametri: Topoğrafik harita üretimi ile ilgili haritacılık
fotogrametrisi.
Topoğrafik Olmayan Fotogrametri: Topoğrafik harita yapımı, topoğrafik
ölçmeler dışında, başka bir deyişle haritacılık dışında kalan fotogrametri.
Kadastro Fotogrametrisi: Kadastro haritalarının yapımında kullanılan
fotogrametri.
Jeodezik Fotogrametri: Jeodezik nokta üretiminde kullanılan fotogrametri.
Mühendislik Fotogrametrisi: Mühendislik projelerinin hazırlanmasında vb.
çalışmalarda kullanılan fotogrametri.
Mimarlık Fotogrametrisi: Özellikle tarihsel yapıların belgelenmesinde
kullanılan fotogrametri.
Analog Fotogrametri: Değerlendirmelerin, özellikle harita çizimlerinin
analog aletlerde yapıldığı fotogrametri.
Analitik Fotogrametri: Çözümlerin matematiksel yöntemlerle yapıldığı,

bilgisayar destekli fotogrametri uygulaması.
Sayısal(Digital) Fotogrametri: Sayısal(Digital) fotoğraflarla çalışan
fotogrametri.
Tek Resim Fotogrametrisi: Tek tek fotoğrafları kullanarak metrik bilgiler
üretmeyi amaçlayan, foto-plan, foto-mozaik üreten fotogrametri.
Çift Resim Fotogrametrisi: Ortak alanları olan fotoğraf çiftleri üzerinde
ölçüler yaparak bilgi üretmeyi amaçlayan fotogrametri. Stereoskopik(3
boyutlu) görüşte söz konusu olduğundan buna stereofotogrametri de denir.
Ortofotografi: Çizgi harita ile aynı geometrik doğruluğa sahip foto
haritalarının üretimi ile ilgilenen fotogrametri.
şeklinde fotogrametri sınıflandırılabilir.

Fotogrametrik Haritalara Örnekler:

