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Bölüm/Program Dersi
Ders Tanım Bilgileri

Dersin
Adı Dijital Hava Fotogrametrisi

Dersin
İngilizce
Adı

Digital Photogrammetry

Dersin
Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS

HRT 3 0 0 4 

Dersin
Amacı

Digital fotogrametrik değerlendirme yöntemlerinin matematik ilkeleri, digital
fotogrametrik nirengi, temel ilkeler, blok dengelemesi kavramı , UAV fotogrametrisi,
demet dengelemesinde doğruluk analizi ve dijital ortofoto üretim yöntemlerini anlatmak
 

Dersin
Amacı
İngilizce

Digital photogrammetric evaluation methods, mathematical principles, digital
photogrammetric triangulation, basic principles, block adjustment concept, UAV
photogrammetry, accuracy analysis in bundle adjustment and digital orthophoto
production methods.  

Dersin
İçeriği

Digital fotogrametrik değerlendirme yöntemleri. İş akışı, matematik ve geometrik
ilkeler, görüntü eşleştirme yöntemleri, çift resimlerde yöneltme ilkeleri, digital
fotogrametrik nirengi, temel ilkeler, blok dengelemesi kavramı ,GPS-IMU destekli
digital fotogrametrik nirengi, UAV fotogrametrisi, demet dengelemesinde doğruluk
analizi ve doğruluğu etkileyen faktörler, Dijital ortofoto üretim yöntemleri

Dersin
İçeriği
İngilizce

Digital photogrammetric evaluation methods. Workflow, mathematics and geometric
principles, image matching methods, orientation guidelines for stereopairs, digital
photogrammetric triangulation, basic principles, the concept of block adjustment,
GPS-IMU supported digital photogrammetric triangulation, UAV photogrammetry,
accuracy analysis in block adjustment and factors affecting accuracy, Digital orthophoto
production methods

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıra
No  

1 Analitik ve digital fotogrametrinin temelleri
ile matematik ve geometrik ilkeleri öğrenir

Learn the basics of analytical and digital
photogrammetry and mathematics and
geometric principles

2
Çift resimlerde genel yöneltme işlemleri
matematik temellerini ve uygulama
pratiklerini öğrenir

To learn the general orientation process in
double images learns mathematics basics and
application practices.

3
Digital fotogrametrik nirenginin temel
prensipleri ile tasarım, ölçme ve hesaplama-
çözüm yöntemlerini öğrenir

Learn the basic principles of digital
photogrammetric triangulation and design,
measurement and computational solution
methods



4
Demet dengelemesi ile blok dengelemesinin
temel prensipleri ve uygulamaları hakkında
temel bilgiye sahip olur

To have basic knowledge about basic principles
of block adjustment and its applications with
bundle adjustment.

5

Digital hava triyangulasyonu, digital
ortofoto üretimi ve bazı örnek fotogrametrik
nirengi problemlerinin çözümü hakkında
temel bilgiye sahip olur.

To have basic knowledge on digital aerial
triangulation, digital orthophoto production and
the solution of some sample photogrammetric
triangulation problems

Dersin Öğretim Elemanı: Doç.Dr. Ozan ARSLAN

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 3 0 42.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 3 0 42.00

Ara Sınav 1 6 0 6.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 0 8.00

Total (Workload) 98
Total (Workload) / 25 3.92
Dersin AKTS Değeri 4

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1 Analitik ve digital fotogrametrinin tarihçesi. Analitik ve
digital fotogrametrinin temelleri.  

History of analytical and digital photogrammetry. The bases
of analytical and digital photogrammetry. 

2 Digital fotogrametrik değerlendirme yöntemleri. İş akışı,
Matematik ve geometrik ilkeler, 

Digital photogrammetric evaluation methods. Work flow,
Mathematics and geometric principles, 

3 Yöneltme işlemleri ve bazı üç boyutlu değerlendirme
yöntemleri , görüntü eşleştirme yöntemleri 

Orientation procedures and some three-dimensional
evaluation methods, image matching methods 

4
Çift resimlerde dış yöneltmenin bilinmesi durumunda
yöneltme işlemi , matematik modeli ve sayısal uygulama 

In the case of knowing the external orientation in stereo
images, orientation process, mathematical model and
numerical application 

5 Dış yöneltmenin bilinmemesi durumunda yöneltme
işlemi, matematik modeli ve sayısal uygulama 

In case the external orientation is unknown, the orientation
process, mathematical model and numerical application 

6 Karşılıklı yöneltme ve değişik durumlarda çözüm
yöntemleri , matematik modeli ve sayısal uygulama 

Relative orientation and solution methods in different
situations, mathematical model and numerical application 

7 Karşılıklı yöneltmenin hata kuramı, matematik modeli ve
sayısal uygulama 

Error theory of relative orientation, mathematical model and
numerical application 

8 Arasınav Midterm 

9
Mutlak yöneltme işlemi, matematik modeli, Mutlak
yöneltmede en küçük kareler kestirimi ve hata teorisi ,
matematik modeli ve sayısal uygulama 

Absolute orientation processing, mathematical model, least
squares estimation and error theory in absolute orientation,
mathematical model and numerical application 

10
Hava triyangülasyonu, temel ilkeler, blok dengelemesi
kavramı ,GPS-IMU destekli digital fotogrametrik nirengi,
UAV fotogrametrisi 

Aerial triangulation, basic principles, block adjustment
concept, GPS-IMU supported digital photogrammetric
triangulation, UAV photogrammetry 

11 Bağımsız modellerle blok dengelemesi ve uygulaması ,
normal denklemlerin oluşturulması, sayısal örnek 

Bundle block adjustment and application with independent
models, creation of normal equations, numerical example 



12

Demet dengelemesi ile blok dengelemesi ve uygulaması ,
normal denklemlerin oluşturulması, sayısal örnek; demet
dengelemesinde doğruluk analizi ve doğruluğu etkileyen
faktörler 

Block adjustment and application with bundle adjustment,
formation of normal equations, numerical example; accuracy
analysis in bundle adjustment and factors affecting accuracy 

13 Tek resimlerin düşeye çevrilmesi, Dijital ortofoto üretim
yöntemleri ve matematik modeli  

Digital orthophoto production methods and mathematical
model 

14 Fotogrametri ve Lazer tarama yöntemleri, matematik
model, donanım ve uygulamalar  

Photogrammetry and laser scanning methods, mathematical
model, hardware and applications 

15 Örnek proje tanıtımları Sample project introductions 
16 Yarıyıl sonu sınavı Final exam 

DERSİN KAYNAKLARI
1- 1- Moffit H., Mikhail E., 1980, Photogrammetry, Harper Row Pub. 3.Edition. 2- Kraus K., 1997,
Photogrammetry Volume 1&2 Dümmler Verlag 4.Edition. 3- Mikhail E., Ackermann F., 1976,
Observations and Least Squares, Harper&Row Publisher 4- Luhmann, 2000, Close Range
Photogrammetry, Herbert Wichmann Verlag, Heidelberg, Germany. 5- Yongru Huang, (2001), A
digital photogrammetry system for industrial monitoring, University of New South Wales. 6-
Karara H.M., (Edt.), (1989), Non-topographic Photogrammetry, ASPRS, 7- Atkinson, K.B., (1996),
Close Range Photogrammetry and Machine Vision,Whittles Pub.,. 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70

Toplam 100


