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Dersin
Adı Yakın Resim Fotogrametrisi

Dersin
İngilizce
Adı

Close Range Photogrammetry

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

HRT 3 0 0 5 

Dersin
Amacı

Yakın resim fotogrametrisinin çağdaş yönleriyle birlikte gerçek zamanlı dijital
fotogrametrik çözümler elde etmek için gerekli metodoloji, algoritma, teknik ve
ekipmanları sağlamak. Bu 3 boyutlu ölçüm tekniklerinin esnekliğini ve kapsamlı
doğasını gösteren bir dizi önemli fotogrametrik uygulamalarının teorideki gelişmelerini
sunmak.  

Dersin
Amacı
İngilizce

To provide the methodology, algorithms, techniques and equipment necessary to achieve
real-time digital photogrammetric solutions, together with contemporary aspects of
close-range photogrammetry. To present advances in the theory as a range of important
applications of photogrammetry which illustrate the flexibility and comprehensive
nature of these techniques of 3D measurement.  

Dersin
İçeriği

Giriş; Yakın resim fotogrametri teorisi; Temel bilgiler, dijital yakın resim
fotogramet-risi; metodoloji ve sistemlerin geliştirilmesi; Gerçek zamanlı fotogrametri
için sensör teknolojisi; Kamera kalibrasyonu; Vizyon-görü tabanlı otomatik 3B ölçüm
teknikleri; En küçük kareler yöntemi ile görüntü eşleme: temel bir ölçüm algoritması;
Fotogrametrik ağ tasarımı; Mimari ve arkeolojik fotogrametri; Tıbbi fotogrametri;
Endüstriyel ölçüm uygulamaları.

Dersin
İçeriği
İngilizce

Introduction; Theory of close range photogrammetry; Fundamentals digital close range
photogrammetry; development of methodology and systems; Sensor technology for
real-time photogrammetry; Camera calibration; Vision-based automated 3-D
measurement techniques; Least squares matching: a fundamental measurement
algorithm; Network design; Architectural and archaeological photogrammetry; Medical
photogrammetry; Industrial measurement applications

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıra
No  

1
Yakın resim fotogrametrisi teorisi, gerçek
zamanlı fotogrametri için sensör teknolojisi
metodolojisi ve kavramlarını bilir

Students know close-range photogrammetry
theory, sensor technology methodology and
concepts for real-time photogrammetry.

2

Bilgisayarlı görü ve yakın resim
fotogrametrisinde poz/ yöneltme kestirimi;
vizyon-görü tabanlı otomatik 3B ölçüm
tekniklerini bilir

Students know exposure estimation in
computer vision and close-range
photogrammetry; vision based automated 3D
measurement techniques.



3
En küçük kareler metodu ile digital görüntü
eşleme yöntemleri ve alternatifleri ile
epipolar geometri kavramlarını bilir

Students know the concepts of epipolar
geometry with digital image mapping methods
and alternatives with least squares method.

4

Çift resimden 3B nesne rekonstrüksiyonu,
yakın resim fotogrametrik ağ tasarımı ve
kullanılan en küçük kareler yöntemleri,
matematik modeller ve demet dengelemesini
bilir

Students know 3D object reconstruction from
stereovision, close-range photogrammetric
network design and least squares methods
used, mathematical models and bundle
adjustment

5
Mimari ve arkeolojik fotogrametri, tıbbi
fotogrametri, endüstriyel fotogrametrik ölçme
yöntemlerini bilir.

Students know architectural and archeological
photogrammetry, medical photogrammetry,
industrial photogrammetric measurement
methods.

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 4 0 56.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 4 0 56.00

Ara Sınav 1 6 0 6.00
Ödev 1 8 0 8.00

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 0 6.00
Total (Workload) 132

Total (Workload) / 25 5.28
Dersin AKTS Değeri 5

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1 Giriş; yakın resim fotogrametrisi teorisi ve kavramlar Introduction; theory of close range photogrammetry 

2 Dijital yakın mesafe fotogrametrisinin temel bilgileri;
metodoloji ve sistemlerin geliştirilmesi 

Fundamentals digital close range photogrammetry;
development of methodology and systems 

3 Gerçek zamanlı fotogrametri için sensör teknolojisi; dijital
kamera kalibrasyon yöntemleri; Matematiksel modeller 

Sensor technology for real-time photogrammetry; digital
camera calibration methods ; mathematical models 

4 Bilgisayarlı görü ve yakın resim fotogrametrisi için poz/
yöneltme kestirimi 

Pose estimation for computer vision and close range
photogrammetry 

5 Vizyon-görü tabanlı otomatik 3B ölçüm teknikleri Vision-based automated 3-D measurement techniques 

6 Bilgisayarlı görü yöntemiyle yakın resim fotogrametrisi için
bir karşılaştırma 

A comparison for close range photogrammetry with
computer vision methods 

7 En küçük kareler metodu ile digital görüntü eşleme: temel
bir ölçüm algoritması 

Least squares matching: a fundamental measurement
algorithm 

8 Arasınav Midterm 

9 Görüntü eşleme yöntemleri ve alternatifleri, epipolar
geometri 

Image matching methods and alternatives 

10 Çift resimden (stereovision) 3B nesne rekonstrüksiyonu 3D object reconstruction from stereovision 



11 Yakın resim fotogrametrik ağ tasarımı ve kullanılan en
küçük kareler yöntemleri, matematik modeller 

Close range photogrammetric network design, least squares
methods 

12 Yakın mesafe fotogrametri, ağ tasarımı ve kalite kontrolleri
için matematiksel modeller ve demet dengelemesi 

Mathematical models and bundle adjustment for close
range photogrammetry, network design and quality checks 

13 Mimari ve arkeolojik fotogrametri Architectural and archaeological photogrammetry 
14 Tıbbi fotogrametri Medical photogrammetry 
15 Endüstriyel fotogrametrik ölçme uygulamaları Industrial measurement applications 
16 Yarıyıl sonu sınavı Final exam 

DERSİN KAYNAKLARI
1- 1- Atkinson, K.B., (1996), Close Range Photogrammetry and Machine Vision,Whittles Pub.,. 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- Moffit
H., Mikhail E., 1980, Photogrammetry, Harper Row Pub. 3.Edition. 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30

Toplam 100
Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 60
Toplam 100


