
Ox. 587.6 + 383.1 

HAVA FOTOGRAFLARI YARDIMIYLA YOL GÜZERGAHLARlNlN 
TAYİNİ MEVZUUNDA BİR ETÜD 

A STUDY ON DETERMINING ROAD LOCATIONS BY USING 
AERIAL PHOTOGRAPHS 

Yazan 
Şeref ALEMDAG 

Ormancılık Ara§tırma Enstitüsü 
Orman Amenajmanı Şubesi Müdürü 

ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YA YINLARI 
Muhtelif Yayınlar Serisi No. 8 

Güzel istanbul Matbaası 

Ankara-1961 



ÖNSÖZ 

Hava fotoğraflarının, topoğrafik haritaların tanzimine ilave olarak 
çeşitli istimal sahalarına malik bulunduğu malümdur. Bunlardan biri 
hava fotoğraflarının, yol güzergahlarının tayini işlerinde büyük bir yar
dımcı vazifesi görmesidir. 

Bu maksat için hava fotoğrafları iki şekilde kullanılmaktadır. Bunlar
dan biri ulaşılması zor, üzerinde çalışılması güç ve arazi etüdleri pa
halıya malolan yerlerden geçirilecek büyük yolların güzergahlarının fo
toğraflar üzerinde kabaca tayinidir. Buna istikşaf mahiyetinde bir çalış
ma da denilebilir. ıBu güzergahlardan bir kaç tane tesbit edilerek arazi etüd
lerinden sonra en uygun görüleni, üzerinde gerekli büyük veya küçük 
değişiklikler de yapıldıktan sonra, nihai güzergah olarak seçilir. Hava fo
toğraflarından ikinci faydalanma şekli pek uzun olmayan yol güzergah
larının meyilleriyle ve poligon açıları ve kenarlarİyle doğrudan doğru
ya fotoğraflar üzerinde tesbiti ve bilahare araziye intikal ettirilmesidir. 

Bu kitap ikinci çalışma şeklinin imkanlarını ve doğruluk derecesini 
araştıran bir etüdün esaslarını ve neticelerini ihtiva etmektedir. 

Hava fotoğrafları yardımıyla yol güzergahlarının tayini mevzuunda
ki bu çalışma Michigan Üniversitesinden aldığım Degree of Master of 
Forestry diplomasının tezi olarak 1950 yılında Ann Arbor, Mich.'da «To 
d.ete1·mine a 1·oad location in Newcomb Tmct by using the aer-ial photog-
1"aphsıı adı altında tarafıından yapılmıştır. Arazi çalışmalarının bir kısmı 
Üniversitenin Arbareturn'unda ve diğer kısmı Newcomb Ormanında tat
bik sahasına konulmuştur. Gerek mevzuun seçilmesi ve gerekse çalış

maların planlanması hususunda kıymetli hocam Asst. Prof. John Carow'
un büyük yardımları olmuştur. 

Kitapta, etüdün aslına sadık kalınarak inch, feet, pace ve mile uzun
luk ölçü birimleri aynen alıkonulmuştur. Zira bunların metrik sisteme 
çevrilmeleriyle kitabın anlaşılmasının güçleşeceği mütalaa edilmiştir. 

Esasen burada sistemin izahı matlup bulunduğu cihetle mesafelerin şu 
veya bu şekilde ifade edilmeleri netice üzerinde müessir olmayacaktır. 

Bu etüdün enteresan kısımlarından biri ve belki birincisi Hava Fo
toğrafları Meyil Ölçme Şablonunun tanzimi üzerine vazedilen düşünce-
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ler ve kolaylıkla kullanılabilir bir şablonun tertiplenmesidir. Böylece, 
hava fotoğraflarmda meyilierin basit bir tarzda ölçülebilmeleri imkan 
dahiline girmiş bulunmaktadır. 

Aslı İngilizce olarak yazılmış bulunan bu etüdü, yol güzergahları
nın tesbiti işleriyle iştigal eden ve bunların kolaylaştırılması ve sürat
lendirilmesi çarelerini arayan teknik elemanlara faydalı olacağı ümi
diyle, neşretmek arzusunda bulundum. Gayesinin tahakkuku nisbetinde 
kendimi mükafatlanmış addederim. 

ANKARA 
Aralık 1957 
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I. HAZIRLIK MAHİYETİNDEKİ ÇALIŞMALAR 

A. Hava fotoğraflan üzerinde yol güzergahının bir poligon 

olarak tayini 

Bu çalışmalarda ilkin yol güzergahının, meyillerden sarfınazar edi~ 

lerek ve sadece bir poligon olarak hava fotoğrafları üzerinde tesbiti işi 

ele alınmıştır. Diğer bir ifadeyle fotoğraflarda, yalnız poligon kenarları 
ve poligon açıları tayin edilmiş ve bunlar araziye intikal ettirilmiştir. Bu 
maksatla Arbareturn'un kapısı ve Huron Nehri kenarında mevcut bir yol 
kavşağı güzergahın iki ucu olarak seçilmiştir. 

Bu husus için önce fotoğraflarda ve bilahare arazide çalışmak icap 
etmiş ve bu itibarla çalışmalar iki kısma ayrılmıştır. 

1. Büro çalışmalan 

Mevzuubahis saha, 1/14700 mikyaslı bir çift hava fotoğrafı üzerin
de, stereoskop kullanmak suretiyle, tetkik edilmiştir. Sahanın maileleri 
ve topografik durumu, mezkur iki nokta arasına en müsait güzergahı 
koyabilmek düşüncesiyle dikkatli bir şekilde etüde tabi tutulmuştur. 

Yolun başlangıcı ve bitimi olan A ve F noktaları cc asli kontrol nokta
ları» olarak kabul edilmiş ve AF hattı «Umumi istikamet hattııı olarak 
alınmıştır (Şekil 1). Bundan sonra bu iki nokta arasındaki en müsait yol 
güzergahı bir sıra poligon kenarları ve poligon açıları vasıtasiyle fotoğ
raflar üzerinde tesbit edilmiştir. Fotoğraflar, poligon noktalarının ara
zide kolayca bulunabilmelerini temin maksadiyle tekrar gözden geçiril
miş ve fakat küçük dere çatıları, ağaç toplulukları, patika kavşakları gibi 
belli ve karakteristik noktalara tesadüf edilmemiştir. Maamafih bu malı
zuru hertaraf edebilmek düşüncesiyle, bir ağaç olan K noktası, güzerga
hın gidişini kontrol için C noktasının referansı olarak alınmıştır. Güzer
gah ayni zamanda bir yol kavşağı olan nihayet noktası vasıtasiyle de 
kontrol edilecektir. 

Herbir poligon hattının azimutunu bulmak maksadiyle fotoğraflarda 
ve arazide belli noktalar olan G ve H noktaları seçilmiş ve a ve h olarak 
gösterilen açılar ölçülmüştür. Arazide A- G ve A-H magnetik azimut
ları ölçülecek ve bunlar vasıtasiyle AB hattının azimutu hesaplanacaktır. 
Bu husus için hernekadar bir nokta ldfi gelmekte ise de ikinci nokta 
kontrol noktası olarak alınmıştır. Bundan sonra bütün poligon açıları 
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~.~tılıtyas 

S caıe 
11~.40~0'!!'!!!!~~0~--~400 ft, 

Şekil 1. Hazırtık mahiyetindeki çalışmaya ait yol poligonu. 
The polygon of road of the preliminary works. 

ölçülmüş ve bir cetvele kaydedilmiştir. Bütün poligon kenarlarının azi
mutları ve bunların hesaplanış şekilleri Cetvel ı de gösterilmiştir. Poli
gon kenarlarının ve KC, AG, AH hatlarının uzunlukları fotoğraflar üze
rinde inch (1) olarak ölçülmüş ve feet (2) ve adım (3) olarak hakiki uzun
luklarına tahvil edilmişlerdir. Bu ölçmeler Cetvel ı ve Cetvel 2 de kolay
ca görülebilir. 

2. Arazi çalışmaları 

AB, BC, CD, DE ve EF hatlarını arazide tesis edebilmek için bu hat
larm magnetik azimutlarının tayinine ihtiyaç hasıl olmuştur. Bu işin 

AG ve AH hatlarının azimutlarmı ölçmek suretiyle yapılması düşünül-

( 1 ) ı inch = 2.54 cm 
( 2 ) ı feet (ft) = 30.48 cm 

ı feet = ı2 inch 
( 3 ) ı adım (ı pace) = 2.5 ft 
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müş ve fakat arazide, ağaçlar mani olduğu için, H noktasını görmek 
mümkün olmamıştır. Bu itibarla AB hattının magnetik azimutu, x açı

sından a açısını çıkarmak suretiyle elde edilmiştir. Diğerleri Cetvel 1 de 
verilen formüller vasıtasiyle kolayca hesaplanmıştır. 

a 
h 
b 
c 
d 
e 
f 

Cetvel 1. Yol güzergahının magnetik azimutları ve açıları. 
Angles and magnetic azimuths of t•he route of road. 

Magnetik açılar 
Magnetic angles 

30° 00' 
55° 00' 

125° 30' 
152° 00' 
ll5° 00' 
159° 00' 

70° 30' 

A-G 
A-H 
A-B 
A-B 
B-C 
C-D 
D-E 
E-F 
K-C 

Magnetik azimutlar 
Magnetic azimuths 

X 

y 
x-a 
y+h 

x-a+b-180° 
x-a+b+c 
x-a+ b+c-d-180° 
x-a+b+c-d+e-360° 
x-a+b+c-f-180° 

Cetvel 2. Yol güzergahının kenar uzunlukları. 

Distances of the route of road. 

105° 

75° 

20° 
352° 

5'/ 0 

36° 
102° 

Fotoğraftaki uzunluklar Arazideki uzunluklar 
Distances on the ph oto Distances on the ground 

Kenar I nch ft Adım 

Line Pa ce 

A-B 2.5/16 191.4 76.6 
B-C 12.8/16 979.968 392.0 
C-D 7.5/16 574.2 229.7 
D-E 6. 0/16 459.36 183.7 
E-F 12.0/16 918.72 367.5 
A-G 14. 5fl6 1ll0.12 444,0 
A-H 8.5/16 650.76 260.3 
K-C ı. 0/16 76.56 30.6 

00' 

00' 

30' 
30' 
30' 
30' 
00' 

Birinci noktadan başlamak suretiyle, AB hattının istikameti sıhhatle 
tayin edilmiş ve uzunluğu adımlanmıştır. Sonra BC hattı tesbit edilmiş
tir. Zira arazide birçok küçük ve büyük çalılar ve ağaçlar mevcut bulun
duğundan ve hat uzun olduğundan ilerisini görmek kabil olmamıştır. 

Bu sebepten dolayı hat kısım kısım istikametlendirilmiş ve öylece adım
lanmıştır. C noktasının yeri, KC hattının azimutu ve uzunluğu vasrta
siyle kontrol edilmiştir. Bu nokta, olması lazım gelen yerden 4 o ve 10 
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adım ötede zuhur etmiş ve fakat yeri değiştirilmemiştir. Güzergah bu 
şekilde, yani azimutlar ve mesafelerde herhangi bir tashihat yapılmak
sızın, son noktaya varıncaya kadar takip edilmiştir. Bu noktada güzer
gah 22 adım inhiraf etmiştir. 

Arazi çalışmaları için bir takım stereoskopik hava fotoğrafı, bir cep 
stereoskopu, bir minkale, bir gönye ve bir pusla birlikte araziye götürül
müştür. 

Yolun arazideki durumu ile hatalar ve inhiraflar Şekil 1 de gösteril
miştir. 

3. Netice 

Evvelce zikredilmiş olduğu gibi, şayet poligon noktaları hem fotoğ
raflarda ve hem de arazide belli noktalar olarak intihap edilirse ve poligon 
kenarları fazla uzun olmazsa hata haddi asgadde kalacak ve yol güzer
gahının fotoğraflardan araziye nakli sıhhatli neticeler verecektir. 

B. Bazı münferİt m.ailelerde ölçmeler yapılması 

1. Hava Fotoğrafları Meyil Ölçme Şablonunun hazırlanması 

Ormancılıkta bazı maksatlar için arazinin meylini bilmeye lüzum 
vardır. Yol güzergahlarının tayini hususunda ise bu bilhassa yardımcı 
ve zaruri bir unsur olarak ortaya çıkar. Hava fotoğraflarının kullanıldığı 
hallerde meyil ölçme işi bu maksat için tanzim edilmiş para!aks öaçme 
kamalariyle yapılır. Lakin bu aletler, mailenin uçuş hattına dik olma
yışı halinde kullanılamadıklarından, büyük bir mahzura sahiptirler. Bu 
mahzuru hertaraf etmek için diğer bir meyil ölçeri·n tanzimine ihtiyaç 
vardır. Bu maksat için Amerika Birleşik Devletleri Orta EyaJetler Or
mancılık Araştırma İstasyonu (1

) 1/20000 mikyaslı hava fotoğraflarıyle 
kullanılmak üzere bir meyil ölçme şablonu yapmıştır. Burada 1/14700 
mikyaslı fotoğraflada yapılacak çalışmalar için buna benzer bir meyil 
ölçme şablonunun hazırlanmasına lüzum görülmüştür. Bu şablonun ter
tip ve tanzimi aşağıdaki düşüncelere istinat ettirilmiştir. 

a. Şablonun tanzimi esasına müteallik düşünceler 

Diğer birçokları arasında yalnız iki fikir münakaşa edilmeğe değer 
görülmüştür. Heriki münakaşada da fotoğraflar şakuli fotoğraflar ola
rak kabul edilmişlerdir. 

(·') USFS Central States Forest Ev;:periment Station 
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al. Kayma nazarı itibare alınmadığı takdirde durum 

Hava fotoğrafları üzerinde kayma, herhangi bir noktanın hayalinin, 
noktanın şakuli mürteseminde değil ve fakat bunun civarında bir yerde 
tezahür etmesidir. 

Arazide CıBC gibi bir mail e kabul edelim. Uçuş yüksekliğinin pek 
fazla oluşundan dolayı BC veya BCı fotoğrafta a olarak tezahür edecektir 
(Şekil 2). Hakikatte bunun doğru olmadığı ve meseleyi halletmek ba
kımından böylece kabul edildiği aşıkardır. Buna göre : 

Fotoğraf 

Photo 

1 ı 
ı 1 
ı ı 

\ !'ı 
1 1 h 

\ u 
B~========~~========~çı 

Şekil 2. Kayma na:ııarı itibare alınmadığı takdirde bir mailenin 
hava fotoğrafındaki durumu 

The appearance of a slope on the aerial photographs without regard to displacement. 

dır. 

_h_= _P_ veya 
A 100 

12h - p 
-ıoo 

1/14700 mikyası için 

12h p 
147üOa = loO 

4h 
a=--

49p 

veya daha umumi olarak 

12hM 
a= . 100 

p 
(1) 

ıBurada M fotoğrafların mikyası, A fotoğraf üzerindeki a uzunluğu
nun ft olarak arazideki kıymeti, h mailenin alt ve üst ueları arasındaki 
irtifa farkının ft olarak değeri, p meyil 100 de olarak ifade edildiğine 

göre kesrin sureti, a irtifa farkı ft olarak h ve meyil nisbeti p/100 olan 
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bir mailenin fotoğraf üzerindeki inch cinsinden kıymeti veya BC meyil 
hattının fotoğraf üzerindeki hayalinin uzunluğudur ('). 

Bu durumda bir fotoğraf üzerinde herhangi bir mailenin meyil nis
betini hesaplamak için mailenin en alçak ve en yüksek noktaları arasın
daki irtifa farkının bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu, mailenin her duru
munda bir kama paralaks aleti ile kolayca ölçülebilir. 

olacaktır. 

h = 120 ft ve M = 1/14700 olduğunu kabul edelim. 

1. Eğer p - 20 ise fotoğrafta 

12 X 120 . 
a= 

20 
x 

14700
. 100 = OA893 ırıch ve 

2. Eğer a = 0.4898 inch ise arazide 

P = 12 X 120 • 100 20 ·ı Ol 20 
0.4898 x 14700 ve meyı 10 

a2. Kayma nazarı itibare alındığı takdirde durum 

Tekrar ayni maileyi ve fakat bu defa kaymayı nazarı itibare alarak 
tetkik ve mütalaa edelim. Fotoğrafın merkezine isabet eden nokta hariç 
tutulmak üzere, fotoğraflar üzerinde, arazide irtifaı haiz herhangi bir 
noktanın şakuli mürteseminden gayri bir mürteseminin tezahür edeceği 
aşikardır. Mesela a uzunluğu BC meyil hattının değil ve fakat BCı hat
tının fotoğraflar üzerindeki tazahürüdür (Şekil 4, 5 ve 6). Diğer bir ifa
deyle arazinin arızalı durumu veya topoğrafi bunlara ait hayallerin fotoğ
raflar üzerinde kaymış şekilde husulune sebebiyet verir. 

Meyil nisbetini ifade edebilmek için bir formül aranırken bu husus 
gözönünden uzaklaştınlmaksızın aşağıdaki haller mütalaa edilmiştir : 

Aşikar olduğu üzere fotoğraflarda maileler iki durumda bulunurlar. 
Birinci grubu teşkil eden maileler radyal hatlar istikametinde olanlar 
ve ikinci grubu teşkil eden maileler bunlardan gayri pozisyonda bulu
nanlardır. Bilindiği gibi, fotoğraf adesesinin merkezinden geçen ve ara
ziye dik olan birçok müsteviler mevcuttur ve şakuli fotoğraflarda bunlar 

( 5 ) 1 numaralı formül daha umumi olarak 
h M 

a = --. 100 
p 

şeklinde gösterilebilir. Burada a ve h ayni uzunluk birimleriyle ifade edilmiş-

tir. Bu şekildeki formül metrik sisteme uygun olan formüldür. 
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ayni zamada fotoğrafın merkezini de ihtiva ederler. Bu müsteviler ara
ziyi fotoğraf merkezine nazaran radyal istikametlerde katederler. Bu hale 
göre radyal hatlardan biri üzerinde bulunan herhangi bir maileye «rad
yal maileıı ve bu istikamette olmayan herhangi bir maileye «radyal ol
mayan maileıı deyebiliriz (Şekil 3). 

Şekil 3. Hava fotoğrafları üzerindeki radyal maileler ve radyal olmayan maileler. 
Radial slopes and free from radial slopes on aerial photographs. 

a2a. Radyal mailelerin meyil nisbetlerinin tayini 

İki türlü radyal maile mevcuttur. Bunlardan biri fotoğrafın merke
zine müteveccih olan veya merkeze bakan ve diğeri fotoğrafın muhitine 
müteveccih olan veya merkezin aksi istikametine bakan mailedir. Bu 
iki türlü radyal maile aşağıda görüldüğü şekilde münakaşa mevzuu edil
miştir. 

MeTkeze mütevecc'ih mdyal maileleT. Şekil 4 bu çeşit bir mailenin 
arazideki durumu ile bunun fotoğraf üzerindeki tezahür şeklini göster
mektedir. Buna göre 

h p 
A-X = ---ı:ü0 

A= lOOh +X 
p 

tan (/. = + = + , X = r~1 
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olur. 

A = 1 OOh -'- _:_I:_ 
p ' f 

A = lOOhf+ rhp 
pf 

a 
l2A =M 

a lOOhf + rhp 
12M = pf 

a= 

a= 

12M (lOOhf + rhp) 
pf 

12hM rp 
p . ( 100 + -f-) (2) 

Burada M, A, h, p, a Formül 1 de izah edilenlerin ayni ve f fotoğraf 
makinesi adesesinin inch olarak fokal uzunluğu, r kaymaya maruz kalmış 
noktanın fotoğraf üzerindeki hayalinin fotoğraf merkezinden olan rad
yal uzaklığının inch cinsinden değeri, "' fotoğraf adesesinin merkezinden 
ve kaymaya maruz kalmış arazi noktasından geçen şakuli müstevi üze
rindeki radyal hat ile mezkur arazi noktası, bunun fotoğraf üzerindeki 
hayali ve adesenin merkezini birleştiren hat arasındaki açıdır. 

Muh:ite müteveccih mdyaL mcıileler. Şekil 5 bu tip bir mailenin ara
zideki durumu ile fotoğrafik pozisyonunu göstermektedir. Buna göre 

--,---!_1-=-=- = _P_ 
A +X 100 

A = lOOh -X 
p 

h f tan C(---= ·- X r 

A - lOOh -~ 
- p f 

A 
_ lOOhf • rhp 
- pf 

rh 
' X=-r-

a 
l2A 

M 
a 

A= 12M 

a 
l2M 

12M (lOOhf • rhp) 
a= pf 

a= l2~M .(100- rf ) (3, 

olur ki burada bütün harflerin manaları bundan evvel verilenierin ay
nıdır. 



Şe•kil 4. Merke:ı.e müteveccih bir radyal maile ve hava 
fotoğraflarındaki durumu. 

A radial slope toward principal point and its appearance 
on the aerial photograph. 

Şekil 5. Muhite müteveccih bir radyal maile ve hava 
fotoğraflarındaki durumu. 

A radiai slope away from the principal point and its 
appearance on the aerial photograph. 
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a2b. · Radyal olmayan mailelerin meyil nisbetlerinin tayini 
Radyal olmayan mailelerin durumu Şekil 6 da gösterilmiştir. Burada 

CBE arazideki maile ve CB meyil hattıdır. O hava fotoğrafının merkezi 

ı 

ı 

ıa 

~~:::r-==r---r/7 

Şekil 6. Radyal olmayan bir maile ve hava fotoğrafındaki durumu. 
A free from radial slope and its appearance on the aerial photograph. 

ve O' OCı araziye amut bir müstevidir. Cı hakiki arazi noktası C nin 
kaymış bulunduğu noktadır. Buna gö·re 



h p 

EB 100 

- lOOh 
EB=--" 

p 

ECıB üçgeninden 

EB= '\/ X2 + A 2 - 2XA. Cos~ 

h f 
tan!X.=x=ı:- X-~ - f 

_ 'r2h2 rhA 
EB= \f + A2 - 2. -- · CosB ' f . 

lO Oh 
-P-= Jf2 + A2-2.-r-· Cos~ 

ve buradan 

a 
---ı2f\ M 

a 
12M-

2 

A 

17 

a = 12~M . ( rp.Cos~ + yr2p2 (~os2~- -1) + 10000[2) (4) 

olur ki .B dan maada bütün harfler evvelce verilen manaları haizdir. 
B kaymaya maruz kalmış noktanın fotoğraftaki hayalinde radyal hat ile, 
ölçülecek maileyi irae eden hat arasındaki açıdır. 

4 numaralı formül umumi bir formül olup her pozisyondaki maileye 
tatbik edilebilir. Şöyle ki : 

~ = 360° olduğunda 

Cos ~ = Cos 360° = + ı 

a = l2:M . (rp+ yr2p2 (l~l) + lOOOOf2) 

l2hM rp 
a = -p- . (100 + -f-) 

dır ki bu 2 numaralı formülün aynıdır. 
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~ = 180° olduğunda 

Cos ~ = Cos 180° = -1 

a = l2:M . (-rp + V r2 p: (l-l) + 10000f2
) 

12hM rp 
a = -p- . (100- --y) 

dır ki bu 3 numaralı formülün aynıdır. 

b. Şablonun tersimi 

Hava Fotoğrafları Meyil Ölçme Şablonu birinci mütalaa tarzına müs
teniden çizilmiştir. Birçok müstakil faktörlere tabi olacağından dolayı 

ikinci fikir esasına göre herhangi bir şablonun yapılması adeta imkan
sız görülmüştür. Mesela belli bir mikyas için bir şablon tanzim etmek 
istenildiği takdirde f nin de nazarı itibare alınması lazımdır. Bu dahi 
kafi değildir ve r ile .B nin muhtelif kıymetlerinin de hesaba katılması 
gerekmektedir. Yani 6, 8.25 ve 12 inch fokal uzunlukları ormancılıkta 
1/14700 mikyaslı fotoğraflar için pek umumi olduklarından ve r ve .B de
ğerleri pek çok adette bulunduklarından herbir f kıymeti için pek çok 
şablon tanzimi zarureti hasıl olacaktır. 

İkincisinin pratik olmayışı yanında birincisi gerek tertip ve gerekse 
tersim bakımından fevkalade müsait bir durum arzetmektedir. 

Bu çalışmalarda kullanılmak üzere M = 1/14700 mikyasındaki hava 
fotoğrafları için bir meyil ölçme şablonu tanziıni arzu edilmiştir. Bu 
maksat için h kıyınetleri 10 ft aralıkla O dan 500 ft e kadar alınmıştır. 

Bu şekildeki aralıklarla alman h nın her değeri için, 1 numaralı formül 

vasıtasiyle, muhtelif meyil derecelerine göre birer a kıymeti hesaplan

mıştır. a nın hesaplanan bu değerlerinden bazıları Cetvel 3 de görü
lebilir. 

Şayet yükseklik farkları çizgileri, müsavi aralıklarla, birbirine pa

ralel olacak şekilde tertiplenirse herhangi bir meyil nisbetinin muayyen 

iki yükseklik farkı çizgisine ait a kıymetleri arasındaki münasebetin bir 
başka meyil nisbetinin ayni çizgilere ait a kıyınetleri arasındaki müna

sebete müsavi olduğu kolayca görülür (Şekil 7). Mesela 



Cetvel 3. a nın ba:u kıymetleri. 

Some values of a. 
--

h p 

ft 2.5 5 lO 15 20 25 30 35 40 4.5 50 60 70 80 90 

a- inch 

lO 0.3265 0.1633 0.0816 0.054-4 
---

20 0.6531 0.1633 0.0816 0.0653 

30 0.0699 

40 ı. 3061 0.6531 0.3265 0.1088 0.0816 0.0726 

60 1.9592 OA898 0.3265 0.0980 0.0816 

70 0.163,) 

80 ı. 3061 

90 o. 1633 

100 0.816<1. 0.4082 0.3266 0.1166 
120 1.9592 0.6530 

160 0.1633 

180 0.2449 

200 1.6328 0.8164 0.5444 o .4082 0.3266 

250 0.816<1. 

270 0.4898 

280 0.6531 0.5714 0.2856 

300 ı. 6328 0.8164 0.4082 0.3498 0.2722 

320 l. 3061 

360 0.3265 

400 1.3061 0.8164 0.6532 0.4664 0.4082 
-·---------~-----

420 1.1430 

450 0.8164 
~--------------··------------~-

480 0.6531 0.4898 
490 0.5712 
500 0.1428 0.8164 0.4536 
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c 
" u 
i 
a. 
1l 
o 
iii 

;; a, 
.Q 

"' ·c a, 

f a, 

!--X ~·· X -+-- X ---1 
o 20 ~ 60 

Yükseklik farkı -lt. 
Elevafion differonc• -lt. 

Şekil 7. a kıymetl'eri arasındaki münasebet. 
The relation between the a values. 

% 2.5 meyil hattı için 

0.653ı inch 

1.3062 inch 

X 

2x 

% ıo meyil hattı i.çin 

o.ı633 inch 

0.3266 inclı 

X 

2x 
= 

ı 

2 

ı 

2 

olduğu gibi. 

Yükseklik farkları paralelleri bu esas üzerine yani ıo ft aralıklarla 

O dan 500 ft e kadar çizilmiştir. Bunların herbiri h nın ft olarak bir kıy
metini ifade etmektedir. Muhtelif meyil nisbetlerine ait a kıymetleri inch 
olarak bu paraleller üzerine işaretlenmişlerdir. Mesela h = 40 ft çizgi
sinde a kıymetleri Şekil 8 de ve aşağıda gösterildiği gibidir. 

40r---~----------+----r----+------r------~----~ 

a, .• ---------------------< 
a,---------------~ 

1-------- aıo --------. 
1------ a,. -----~--ı 

Şekil 8. He•rhangi bir yükseklik farkı paralelinde a kıymetlerinin işaretlenmesi. 
Marking of the a values on any one of the paraHel lines of elevation differences. 
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a2.5 - 1.3060 inch 

a5 = 1.6531 

aıo 1.3265 

aıs 1.2176 

az o 1.1633 

a25 1.1306 

aa o 1.1088 

aa s 1.0933 

a4o 1.0816 

ats 1.0726 

aso 1.0653 

a6o 1.0544 

a;o 1.0466 

aB o 1.0408 

a9o 1.0363 

aıoo = 1.0326 

Bundan sonra, bütün yükseklik farkı çizgileri üzerinde ayni meyil 
nisbetine ait olan noktalar bir hatla birleştirilmiştir. Nisbetlerin 10, 20, 
30 ve ilah olduğu hallerde meyil hatları bütün olarak çizilmiş ve 5, 15, 2..) 

ve ilah olduğu yerlerde kesik kesik gösterilmiştir (Şekil 9 a). 

Bu Hava Fotoğrafları Meyil Ölçme Şablonu üzerinde O dan 500 e 
kadar olan numaraların, meyli ölçülecek maileye ait en yüksek ve en 
alçak noktalar arasındaki yükseklik farkını ft olarak irae ettiğini ve pa
ralelleri kesen hatların kesirin sureti şeklinde ifade edilen % meyil nis
betleri çizgileri olduğunu bir kere daha hatırlamak faydalı olacaktır. 

c. Şahlonun kullanılması 

Şeffaf flimler, mika veya cam levhalar halinde hazırlanmış bulunan 
Meyil Ölçme Şablonunun kullanılabilmesi için h kıymetinin ft olarak 
bilinmesi lazımdır. Bu, paralaks kaması veya paralaks ölçen herhangi bir 
alet vasıtasiyle ölçülebilir. Yükseklik farkı hesaplandıktan sonra şahlo

da buna ait hattın sol ucu yani şablonun sol kenarının mevzuubahs yük
seklik farkı hattını kestiği nokta mailenin alt veya üst noktasına getirilir. 
Hiç şüphesiz bu noktalar irtifa farkının ölçüldüğü noktalardır. Bundan 

sonra mezkur yükseklik farkı hattı mailenin diğer noktasına tatbik edi

lir. Bu durumda noktanın bu yükseklik farkı hattı üzerinde göstereceği 

meyil nisbeti, meyil nisbeti hatları vasıtasiyle okunur. 
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HAVA FOTOGRAFLARI MEYiL ÖLÇME ŞABLONU 
PERCENT SLOPE SCALf ~="OR A[RI4L PHOTCGrt,~PHS 

1114 700 

(a) 

HAVA FOTOGRAFLARI MEYiL ÖLÇME ŞABLONU_ 
PERCENT SLOPf SCALE F'OR AERlAL PHQTOGRAPHS 

1/20000 

'r'IJKSEKL!K FARKI - metre 

(b) 

Şekil 9. Hava Fotoğrafları Meyil Ölçme Şablonu. a) 1/14700 mikyash fotoğraflar için, 
b) 1/20000 mikyaslı fotoğraflar için. Şablonların alt kenarındaki numaralar, meyli 
ölçülecek maileye ait en yüksek ve en atçak noktalar arasındaki yükseklik farkını 
irae etmekte ve paralelleri kesen hatlar kesrin sureti şeklinde ifade edilen o/o meyil 

nisbetlerini göstermektedir. 
Percent Slope Scale for Aerial Photographs. a) for 1/14700 scale photographs, b) for 
1/20000 scale photographs. In the<Se percent slope scaies, numbers on the tower edge 
are the elevation differences in feet between the upper and lower ends of the slopes 
to be measured, and the lines which cross the parallels are the slope percent lines 

indicated as the numerator of the percent. 
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Her 10 ft yükseklik farkı için bu şablonun kullanılışı gayet kolaydır. 
İcabı halinde gerek yükseklik farkı paralelleri arasında ve gerekse meyil 
nisbeti hatları arasında interpolasyon yapmak mümkündür (6

). 

d. Kayma nazarı itibare alınarak ve alınmayarak teşkil edilen 
formüllerin mukayesesİ 

Heriki mütalaa şekliyle vasıl olunan esas formüllerin arazideki ma
lum bir maile için başka başka neticeler vereceği aşikardır. Mesela fotoğ
raflar üzerinde sabit f, M, h, r, a ve p değerleriyle belli bir maile kabul 
edelim. Şüphesiz bu maile h ve p değerleriyle, yeriyle ve istikametiyle 
arazide malum ve sabit bir mailedir. Acaba birinci ve ikinci düşünce 
tarzlarının neticeleri olan formüllere göre bu mailenin fotoğraflar üze
rinde ölçülecek meyil nisbetleri arasında ne gibi bir fark zuhur edecektir? 
Meyil Ölçme Şablonu kullanıldığında takdir edilecek kıyınet hakikatten 
büyük mü yoksa küçük mü olacaktır? 

Bu hususa ait mukayeseler, aşağıda gösterildiği gibi, mailenin üç 
muhtelif pozisyonuna göre yapılmıştır. Buradaki maile pı ve aı değer

leri ile verilmiş bir maile olarak kabul edilmiştir. 

dl. Merkeze müteveccih radyal maileler 

Bu kıymetler için hakiki meyil nisbeti 2 numaralı formül yardımıyla 

IOO:f 
Pı = -------;;-f---

aı 

12hM 
-r 

12hM ( lOOf + r ) 

a1 = ----;;:-- Pı ----
f 

( 6 ) Herhangi b_tr mikyastaki hava fotoğrafları için tanzim edilmiş bulunan herhangi 
bir Meyil Olçme Şablonu başka mikyaslı fotoğraflada da kullanılabilir. Bu tak
dirde değişik mikyaslı fotoğraf üzerinde ınezkür şablonla ölçülen p1 değerini bu 
değişik ınikyastaki fotoğrafa ait p 2 değerine tahvil etmek lazımdır. M1 ve M2 
mikyaslı iki fotoğrafta ayni a ve h kıymetleriyle malum iki ınaile kabul edersek 
burada 

12h.100 12h.100 
a= ve a=----

Mı·Pı M2·P2 

Mı·Pı = M2·P2 

Mı 
P2=--.pı 

M2 
olduğu görülür. Mesela 1/14700 mikyaslı fotoğraflar için tanzim edilmiş bulunan 
bir şablon 1/20000 mikyaslı fotoğraflada kullanıldığında meyil nisbetinin haki
ki değeri, ölçülen meyil nisbetini 0.735 faktörü ile zarbederek bulunur. Maaına
fih bu çalışınaya ilave ola!:ak bir de 1/20000 mikyaslı hava fotoğraflarıyla kul
lanılmak üzere bir Meyil Olçıne Şablonu hazırlanmış vaziyettedir (Şekil 9b). 
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olur. Eğer bu aı kıymeti için, Meyil Ölçme Şablonu ile veya bu şahlo
nun esası olan 1 numaralı formülle meyil nisbeti hesaplanırsa 

100 X 12hM 
Po= 

ao 

100 X 12hM 
Po= 

aı 

100 X 12hM lO Of 
Po -

12hM ( 100f + r ) IOOf + r 
Pı 

olur. Meyil nisbetinin bu iki kıymeti arasındaki fark 

Pı -Po= 
100 X 12hM 

aif 
----aı 
12hMr 

ve hatanın hakiki kıymete göre nisbeti 

12hMr 
f 

olur. 

Bu duruma nazaran, mailenin fotoğraf üzerindeki yeri ne olursa ol
sun, şablon kullanıldığında daima hakikatten küçük bir değer elde edi
lecektir. Bu husus aşağıdaki formüllerin mukayesesiyle kolayca anlaşı

labilir. 

Pı = 
lOOf 

a1f 
12hM -r 

lOOf 
Po=-~-=---

a1f 
12hM 

Burada 1' daima sıfırdan büyük olacağı için pı in mahreci po m malı
recinden küçük veya diğer bir ifadeyle po ın mahreci diğerinkinden bü:. 
yük olacaktır. Bu is-e po kıymetinin daima küçük olmasını intaç eder. 



Mesela 

gibi. 
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f 12 inch, M - 1/14700, h = 50 ft, aı = 0.2 inch, r = 6 inch 

Pı= 
100 X 12 

0.2 X 12 X 14700 
12 X 50 

-6 

100 X 12 
Po= =20.40 

100 X 12 
6 

22.72 + 

= 22 72 

fark = pı - po = 22.72 - 20.40 = 2.32 

hata nisbeti - 2·32 = % 10.2 
22.72 

f = 12 inch, M = 14700, h = 60 ft, aı - 0.5 inch, r 

100 X 12 
= 10.13 Pı= 0.5 X 12 X 14700 

12 X 60 
-4 

100 X 12 = 9 80 Po= 100 X 12 
10.12 

+4 

fark = pı -po = 10.13- 9.80 = 0.33 
0.33 

hata nisbeti = 
10

_
33 

= % 3.26 

d2. Muhite müteveccih radyal maileler 

4 inch 

Ayni mütalaa tarzına göre ve 3 ve 1 numaralı formüller yardımıyla 

Pı = 

Po= 

100f 

aıf 
12hM + r 
100 X 12hM ı oor 

veya Po = lOOf 

Pı 
- r 

olur. Bunlar arasındaki fark ve bunun hakiki kıymete göre nisbeti 
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100 X 12hM 
Pı-Po= aif 

12hMr 
+ aı 

12hMr 
Pı-Po 

aı+ f -
Pı aif 

12h:V1r 
+ aı 

olur. 

Bu durumda, mailenin fotoğraf üzerindeki yeri ne olursa olsun, şab
lonla yapılan ölçmeler daima büyük bir kıyınet verecektir. Aşağıdaki for
müllerin mukayesesi bu hususu açıkca göstermektedir. 

1oor 
Pı = 

aıf 
12hM +r 

100f 
Po= a1f 

UhM 

Çünkü burada, po ın mahreci her zaman pı in malırednden küçük 
olacaktır. Mesela 

f- 12 inch, M- 1/14700, h= 50 ft, aı = 0.2 inch, r = 6 inch 

100 X 12 
Pı = o2XT2x1:470o~ 

6 
= 18.52 

12 X 50 

100 X 12 
Po = 100 X 12 

18.52 

= 20.41 
6 

fark= pı -po - 18.52- 20.41 - -1.89 

hata nisbeti = 1~~92 = % 10.2 

f - 12 inch, M _ 1/14700, h _ 60 ft, aı = 0.5 inch, r _ 4 inch 

100 X 12 
Pı = -=-o-=. 5:-x--=-ı 2-=--x-1=-4:-::7=-=-o-=-o-- - 9 .4 8 

-~--1~-2~ X + 4 



gibi. 

100 X 12 
Po=~------ 9.79 

100 X 12 _ 
4 

9.48 

fark = pı - po = 9.48 _ 9.79 = -0.31 

hata nisbeti = 9.48 

0.31 
;~c 3.27 

d3. Radyal olmayan maileler 

27 

Ayni düşünceyle 4 ve 1 numaralı formüllerden faydalanılarak 

100 
Pı=---------------------------

4 /{ a1 r )2 2a1r (1 - Cos~) v -1---,2h-=--M- - -r + --ız-h ~-,ır---
100 X 12h M 

veya 

100 X 12hM 
Po=------

12hM _( rpı Cos~ + yr2pi ( Cos2~- 1) 
~ l f 

+ 1oooof2l 
J 

10of 
Po=-------

4 ~--------------1~0~0~070f~2~ 

rCos~ + V r2 (Cos2~- 1) + Pt 

olur. Bu iki meyil nisbeti arasındaki fark ve bu farkın doğru değere gö
re nisbeti 

100a1 - ( 100 x 12hM)\i ( al 
V 12hM 

Pı-Po = -----------------
---------~~--~~~~ 

a _ (1ZhM) \/( a1 _ __:__ )
2 

2a1r (1- Cos~) 
1 V 12hM f + 12hMf 

aı- (12hM) v'( al - _E__)2 + 2aır0-C50S(3f 
p

1
-p

0 
12hM f 12hMf 

--- = ---------
Pl 

olur. 
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Bu vaziyette, şablonla yapılan ölçmeler bazan hakikatten büyük ve 
bazan hakikatten küçük kıymetler verecektir. Bu hal, aşağıdaki formül
lerin mukayesesİyle anlaşılmaktadır. 

Pı 

100f 

100f 

f 
\ j( _a1=-- r ) 2 2::ı 1 r (1-Cos(3) 
V 12\:M - T + 12hfM 

aıf 
12hM 

100f 

2 

) + ( r- 2 ı 1 rfCos(3 ) 
12hM 

Zira pı in mahrecinin ikinci haddı bazan sıfırdan büyük, bazan sı
fırdan küçük olacaktır. Mesela 

f = 12 inch, M - 1/14700, h = 60 ft, aı = 0.5 inch, r _ 4 inch, B= 90° 

gibi. 

100 
Pı = ------------------- = 9 79 

V
/ (Ts- x 14 7 o o _ _i_ ) 2 2 -x-,o=--=-s -x-4--:---:( 1--0::--:)-x---,;-14. 7 o o 

12 X 60 12 + 12 X 60 X 12 

100x12x60 

Po=12x60 (O+y42 x9.792 (0-1)+10000x122 i 

9
_
7

9 X 14700 l 12 J 
fark p, - po = 9.79 - 9.80 = - 0.01 

hata nisbeti - 0·01 
9.79 

= 'Ic 1.02 

e. Netice 

9.80 

14700 

Yukarıda izah edildiği üzere, birinci formülün veya Meyil Ölçme 
Şablonunun kullanılması ile meyil, olduğundan daha büyük veya daha kü
çük takdir edilecektir. Maamafih bu fark ihmal edilebilir derecede kü
çüktür. Aynı zamanda, yukarıda anlatıldığı tarzda bir grafikal şablonun 
tanzimine yalnız bu formül imkan vermektedir. Bu itibarla mezkCır for
mül veya şablon bu mevzu ile ilgili ormancılık çalışmalarında kolaylıkla 
ve emniyetle kullanılabilir. 

İkinci düşünce tarzına ait formüller meyil nisbetinin hakiki kıymet
lerini vermektedir. Fakat bu formüllerle herhangi bir grafikal şablonun 
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yapılması mümkün olmadığından bunlar kullanışlı ve pratik değillerdir. 

Maamafih bunlar, meyil nisbetlerinin tayini için aşağıdaki formlarda kul
lanılabilirler. Buradaki harflerin ifade ettikleri manalar daha önce veri
lenierin aynıdır. 

Merkeze müteveccih radyal maileler için meyil nisbeti formülü: 

IOOf 
p = af 

121-ıM 
-r 

Muhite müteveccih radyal maileler için meyil nisbeti formülü : 

100f 
p 

af 
12hM 

+r 

Radyal olmayan maileler için meyil nisbeti formülü: 

100 
p 

1 a -+) 2<~r (1 - Cos~) V( 12hM + 12hfM 

2. Meyil ölçmelerinin yapılması 

a. Bazı mailelerin, Hava Fotoğrafları Meyil Ölçme Şablonu 
v:.ısıtasiyle fotoğraflar üzerinde ölçülmesi 

Meyil Ölçme Şablonunun tanziminden sonra bunun kullanılışındaki 
sıhhat derecesinin fotoğraflarda ve arazide yapılacak ölçmelerle tetkik 
edilmesi düşünülmüştür. Bu maksatla fotoğraflar üzerinde ve arazide 17 
ölçme yapılmıştır. Çalışmalar için Arbareturn sahası seçilmiştir. 

Önce fotoğraflar üzerinde mailelerin yerleri ve istikametleri veya her
birinin iki nihayet noktası tesbit edilmiştir. Bu noktalar ya arazide ve 
fotoğraflarda belli noktalar olarak seçilmiş veya açılar ve mesafeler yar
dımıyla malum noktalara bağlanmışlardır. 

Herbir maileniniki ucu arasındaki yükseklik farkı h Harvard Paralaks 
Kaması veya Abrams Instrument Corporation tarafından imal edilmiş bu
lunan ve ayni esasa müstenit bir alet olan Height Finder vasıtasiyle ölçül
müştür. Her mailede 4 ölçme yapılmış ve bunların vasatisi alınmıştır. 

Bundan sonra Hava Fotoğrafları Meyil Ölçme Şablonu vasıtasiyle her
bir maile için, mailenin h kıyınetine göre, meyil nisbeti bulunmuştur. Bu 
nisbetler Cetvel 4 de görülebilir. 
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Cetvel 4. Meyil nisbeti ölçmeleri ve hatalar. 
Slope percent measurements and errors. 

h Meyil nisbeti Hatalar 
Slope percent Errors 

Meyiller Dört ölçmenin Fotoğrafta Arazide Arazi ölçmelerine Slopes vasatisi göre 
An average of On the On the As to ground 

fo ur measurements photos ground measurements 
No. ft % 

ı "ı o 35 39.50 11.4 

2 35 25 27•00 7.4 

3 7 lO ll. 00 9.1 

4 18 25 24.00 4.2 

5 22 20 17.90 11.7 

6 :H ,10 38.35 4.3 

7 32 22 23.50 6.4 
' 

8 :37 35 34.25 2.2 

9 31 30 27.60 3.7 

lO H 20 19.60 2.0 

ll 12 18 17.35 0.9 

12 3 15 13"00 15.4 

13 12 15 16.40 3.5 

14 3 4 3.30 21.1 

15 27 19 17.60 3.0 

16 12 16 14.75 3.5 

17 30 15 13.25 13.2 

Vasati hata 
% 3.3 Average error 

Azami hata 
% 21.1 

Maximum error 

Asgari hata 
% 0.9 lVIinimum error 

b. Ayni ınailelerin arazide ölçülmesi 

Mailelerin hakiki meyillerini tayin etmek maksadiyle fotoğraflar üze
rinde seçilmiş olan mailelere ait noktalar arazide bulunmuştur. Bütün bu 
maileler, biri aşağıdan yukarıya ve diğeri yukarıdan aşağıya doğru olmak 
üzere Abney Meyilölçeri ile iki defa ölçülmüşlerdir. Her mailenin meyil 
nisbeti bu iki ölçmenin vasatisi olarak alınmıştır. Mailelerin 5 tanesi or
manlık sahaya ve diğerleri açıklık sahaya isabet etmiştir. Bu ölçmeler, yani 
mailelerin hakiki meyil nisbetleri Cetvel 4 de görülebilir. 
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c. Fotoğraf ve arazi ölçmelerinin mukayesesİ 

Cetvel 4 de görüleceği üzere, heriki ölçmeler arasında bazı farklar hu
sule gelmiştir. Bu ölçmelerden araziye ait olanları doğru ölçmeler olarak 
k!'lbul edilmiştir. Fotoğraflar üzerinde yapılan ölçmelerdeki hatalar yük
seklik farkının hesaplanmasındaki güçlüklerden tevellüt etmiştir. Yüksek
lik farkının doğru olarak elde edilmediği hallerde buna tabi olan meyil 
nisbeti de doğru olarak hesaplanamaz. 

Bununla beraber vasati hata nisbeti % 8.4 olarak bulunmuştur. Heriki 
ölçme arasındaki asgari hata nisbeti % 0.9 ve azami hata nisbeti % 21.1 dir. 

d. Netice 

Meyil Ölçme Şablonu ile yapılan ölçmelerde husule gelen hataların 
pek büyük olmadıkları memnuniyetle görülmüştür. Hatanın büyük bir 
kısmı h nın kıymetini doğru olarak tayin edememekten husule gelmiştir. 
Fotoğraflar üzerinde yükseklik farkının ölçülmesi tecrübe ve meleke is
teyen bir iştir. Hiç şüphesiz, yanlış bir h kıymeti meyil nisbetinin tayini
ne pozetif veya negatif istikamette tesir etmektedir. Bunun yanında bir 
kısım hata da, evvelce izah edilmiş olduğu gibi, Meyil Ölçme Şablonunun 
tanzimine esas teşkil eden prensipten ileri gelmektedir. 



II. YOL GÜZERGAHININ TAYİNİ 

Hazırlık mahiyetincieki çalışmalardan sonra Newcomb ormanında 
bir nakliyat yolu güzergahının tayini çalışmalarına intikal edilmiştir. 
N ewcomb Ormanı Stinchfield Ormanının kuzeydoğu kenarında ve Ba
se Line Gölünün güneyindedir. ıBatı tarafında Huron Drive ve kuzey ta
rafında Stawberry Lake Road ile çevrilidir. 

Azami meyli /c 20 olarak kabul edilen mutasavver yolun başlangıç 

ve bitiş noktaları fotoğraflar üzerine işaretlenmiştir (Şekil 10). Çalışma
lar büroda ve arazide olmak üzere iki kısım halinde yapılmıştır. 

A. Büro çalışmaları 

Yol güzergahının tayini işine başlamadan evvel ınıntakaya ait bir 
takım hava fotoğrafı temin edilmiştir. Bu fotoğrafların numaraları 

HA- 6- 110, HA- 6- lll, HA- 6- 112 ve çekiliş tarihleri 29 Nisan 1949 
dur. Fotoğraflar 12 inch fokal uzunluğunda adeseye sahip bir fotoğraf 
makinası ile çekilmişlerdir ve mikyasları 1/14700 dür. 

1. Güzergillım seçilmesi 

Güzergahm seçilmesi için fotoğraflar bir stereoskop ile tetkik edil
mişlerdir. Mevcut olan her ihtimal nazarı itibare alınmış ve etraflıca göz
den geçirilmiştir. Bu şekilde bulunan güzergahlardan bazıları uzun olduk
lan için, bazıları bazı kısımlarında evvelce kararlaştırılmış olan meyil 
nisbetini aştıklarından terkedilmişlerdir. Bir takım güzergahlar nakli
yat için müsait olmadıklarından nazarı itibare alınmamışlardır. Bu şekil
deki mütalaalarla hareket edilerek fotoğraflar üzerinde, tepenin batı

sındaki güzergah tesbit edilmiştir (Şekil 10 ve ll). Maamafih diğer bazı 
imkan ve ihtimaller de mevcut olabileceği cihetle bu güzergahın en mü
kemmel olduğu iddia edilemez. 

Bu yolun aşağıyukarı 55 i ormanlık sahadan geçmektedir. Yolun 
yekün uzunluğu 5613 ft veya 1.06 mildir. Güzergahın fotoğraflarda ölçülen 
en yüksek meyli jlu 20 ve en alçak meyli % 1 dir. Yolun umumi istika
meti kuzeyden güneye doğrudur. 

2. Poligon kenarlannın ve poligon açılannın ölçülmesi 

Fotoğraflar üzerine başlıca kontrol noktaları işaretlendikten, umumi 
istikamet hattı ve nihai yol güzergahı çizildikten sonra güzergahın poli-
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gon kenarları ve poligon açıları ölçülmüştür. Bu ölçmelere ait neticeler 
Cetvel 5 e kaydedilmişlerdir. Arazide bu hatların magnetik azimutlannı 
bulmak maksadiyle ı - 2 hattı ile ı - A hattı arasındaki a açısı ve ı - 2 hat
tı ile ı -B hattı arasındaki 13 açısı ölçülmüş ve ayni cetvele geçirilmiştir. 

Arazide güzergahın kontrol ve kat'i olarak tesis edilebilmesi için fo
toğraflar üzerinde mutasavver yola yakın bazı kontrol noktaları seçilmiş
tir. Şekil ıo un stereoskopla tetkikinde kolayca görülebilen ve Şekil ll de 
C, D, F, G ve H harfleriyle gösterilen bu noktalara ait poligon açıları 

ve poligon mesafeleri yukarıda olduğu gibi ölçülmüşlerdir. 

Arazide x ve y açılannın ölçülmesinden sonra magnetik azimutların 
kolayca hesaplanmasında kullanılacak olan formüller önceden tertip edil
miş ve Cetvel 5 e geçirilmiştir. 

Fotoğraflar üzerindeki bütün mesafeler arazideki kıymetlerine tahvil 
ve ft ve adım olarak ifade edilmişlerdir. 

3. Meyil nisbetlerinin ölçülmesi 

Poligon kenarlarının meyil nisbetlerini bulmak için ilkin istasyonlar 
arasındaki yükseklik farkları ölçülmüştür. rBu ölçmelerde Harvard Para
laks Kaması yerine Abrams Instrument Corporation tarafından yapılan 
Height Finder kullanılmıştır. İrtifa farkı, hiç şüphesiz, hattın iki nihayet 
noktasının itibari rakımları ölçülmek suretiyle bulunmuştur. Herbir hat 
için 3 ölçme yapılmış ve vasatisi alınmıştır. Daha sonra ı/14700 mikyaslı 
fotoğraflar için hazırlanmış bulunan Meyil Ölçme Şablonu kullanılarak 
her iki poligon köşesi arasındaki meyil nisbeti ölçülmüştür. Bu ölçmeler 
Cetvel 5 de görüldüğü gibidir. 

Abrams'ın bu aletini bu fotoğraflarda yükseklik farkı tayininde kul
lanırken faktör 0.01 mm paralaks farkı için 1.6 ft alınmıştır. 

B. Arazi çalışmaları 

Büro çalışmalarını takip eden bütün arazi ölçmeleri N ewcomb Orma
nında yapılmıştır. 

Önce ı numaralı noktada ı - A ve 1 -B hatlarının magnetik azimut
ları ölçülmüş ve hazırlanmış bulunan formüller yardımıyla bütün hatla
rın azimutları hesaplanmıştır. 

Birinci noktadan başlamak suretiyle, bütün poligon hatlarının isti
kametleri kendi azimutları vasıtasiyle tayin edilmiş, uzunlukları adım

lanmış ve bu poligon kenarları böylece araziye geçirilmiştir. Maamafih 
bazan, hattın uzunluğu ve iki ucu arasındaki gayri melhuz arazi değişik
likleri dolayısiyle hattın bir ucundan diğer ucunu görmek kabil olmamış
tır. Bu itibarla bazı hatlar parçalara ayrılmak suretiyle- ölçülmüşlerdir. 



Ölçülen açılar 

Cetvel 5. Fotoğraflarda yapılan ölçmeler. 

Measurements made on the photos. 

Mesafeler 
Distances 

ro ~ Measured angles Kenarlar 
i4 .S--------Lines 
o~ 
Z<(Q 

Magnetik azimutlar 
Magnetic azimuths 

Araziye tahvili 
Representation 
on the ground 

ı 

ı 

2 

3 

4 

5 

5 

6 

7 

8 

9 

o 
ı 

ı 

2 

3 

3 

4-

5 

5 

6 

7 

No. 

2 

3 

·i 

5 

ı:,; 

6 

7 

6 
lO 

ll 

). 

ı2 

13 

'!' 
14 

[.' 
ı6 

ı7 

8 ı8 

9 G 19 G 

o 20 

ı 21 

2 H 22 H 

3 23 

4 24 

5 25 

6 

Derece 
Degree 

175° 00' 

59° 00' 

180° OO' 
180° 00' 

164° 00' 

123° 00' 

ı 80° 00' 

100" 00' 

129° 00' 

156° 30' 

ll7° 00' 

aoo 30' 

136° 00' 

120° 00' 

87° 00' 

76° 00' 

180° 00' 

150° 30' 

105° OO' 

170° 00' 

180° oo' 
145° 00' 

170° 00' 

175° 00' 

160° 30' 

ısoo OO' 

169° 00' 

180° oo' 
180° oo' 

Derece 1/10 
Degree inch 

Adım ft Total 
Pace ft 

ı-A X 

1-B y 

1-2 

1-2 

2-3 

3--1· 

·1--5 

5-C 

5-6 

6 7 

7-8 

8-9 

9-10 

x+l75° 00' 2.1 102.9 257 

y- 59° 00' 

y- 59° 00' ı. 3 63.7 159 257 

y- 59° 00' 2.0 98.0 245 ·H6 

x+l59° 00' 1.3 88.2 221 661 

x+ 282° 00' 1.4 68.6 

x+102° 00' 0.8 39.2 98 882 

x+ 182° 00' 0.7 :34.. 3 86 980 

10 -ll 

ll-D 

ll-12 

12-!3 

12-D 

x+ 131° 00' 

x+l07' 30' 

x+ 170° 30' 

x+ 131° 00' 

x+ 207° 00' 

x+ 87° 00' 

x+ uıoo 00' 

13-14 x+ 76° OO' 

13 -D x+236° 00' 

O. 8 :i9 2 9R 11:66 

ı .ı s :ı. 9 n:; ı 164 

O 9 H. 110 ı299 

2.2 107 8 270 l•WO 

l. 8 82.2 

1.3 63.7 159 1670 

1.0 •19.0 122 1829 

2.6 127 A 

2 3 ı 12.7 282 1951 

2. 2 107.8 

1-1-15 x+l00° 30' 2.1 102.9 257 223') 

15-16 x+ 130° 00' 2.S 122 5 306 2490 

15-F 

16-17 x+140° 00' 

17-18 x+l40° 00' 

l3-l9G x+ı75° 00' 

19G-20 x+l65° 00' 

20-21 x+ 170° 00' 

21-22H x ı- 150° 30' 

22H-23 x+ 150° 30' 

23-24. x+ 139° 30' 

24-25 x+ 139° 30' 

25-26 x+ 139° 30' 

1.8 

1.3 

2.3 

2.7 

2.:3 

2.9 

3.9 

1.6 

ı. o 
2.7 

88.2 220 2796 

H8.2 220 3016 

112.7 282 3236 

132.:1 331 3518 

112.7 282 38,19 

142.1 355 4131 

191.1 4·78 4486 

78.4 ı 96 4-964 

49.0 122 5160 

132.3 331 5282 

5613 

Meyiller 
Slopes 

İrtifa farkı 
Elevation 

diff. 
h 

ft 

+ 10.8 

+ ı4.4 

+ 13.8 

·+ 3.? 

+ 21.8 

9.0 

+ 7.'1 

14.'1 

+ 21.8 

+ 6.9 

7. •t 

+ 18.1 

+ 3 7 

+ 10.7 

19.7 

+ 20.0 

13.1 

1.6 

18 .ı 

18.1 

39.5 

59.2 

14.4 

5.3 

12.8 

Meyil nisbeti 
Slope 

percent 
p 

% 

i- 4.0 

+ 6.0 

+ 5.0 

+ 1.0 

+ 20.0 

lO.ll 

+ 7.5 

10.5 

+ 16.5 

+ 2.5 

5.0 

+ 14.0 

T 2.0 

+ 4.5 

+ 6.3 

+ 10.0 

8.5 

l.O 

5.3 

6.0 

11.0 

12.0 

7.0 

4.5 

4.0 
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Fotoğraflar üzerinde tesbit edilmiş bulunan köşe noktalarından bir
çoklarının arazide tam olarak tayini veya daha doğrusu arazide bulunan 
noktanın fotoğraflarda seçilen nokta olup olmadığının anlaşılması, bu 
noktaların karakteristik noktalar olmayışı dolayısiyle, mümkün olma
mıştır. Maamafih bir kaç kontrol noktası tefrik edilmiş bulunuyordu. 

Herbir poligon hattı araziye geçirildiği esnada bir Abney Meyilöl
çeri ile bunun meyil derecesi ölçülmüştür. Bazı hatlar üzerinde bu ölç
meler bir fotoğraf noktasından diğ·2r fotoğraf noktasına bir defada yapıla
mamıştır. Zira arazide muhtelif arızalar tezahür etmiştir. Bu gibi hal
lerde meyil ölçmeleri, hat üzerindeki karakteristik arazi noktalarının bi
rinden diğerine bakılmak suretiyle yapılmıştır. Bu durum Cetvel 6 da 
ve Şekil 12 de görülebilir. 

Arazi çalışmaları için, pusla ve Abney Meyilölçerine ilave olarak, bir 
cep stereoskopu, bir takım fotoğraf ve bir minkale araziye götürülmüştür. 

Arazide güzergahın herhangi bir kısmının değiştirilmesi lüzumu his
sedilmemiştir. 

C. Mukayeseler 

1. Ufki ölçmelerin mukay·esesi 

Arazide herhangi bir kontrol noktasına raptedilmedikçe herbir poli
gon hattı için uzunluk mukayesesİ yapmak adeta imkansız görülmüştür. 
Bütün fotoğraf mesafeleri arazide adımlanmış ve bazı yerlerde bazı kü
çük tashihat yapılmıştır. 

5 numaralı nokta C kontrol noktası vasıtasiyle kontrol ve tashih edil
miştir. C noktası ormanın, tarlanın ve dikenlitel hattının birleştikleri 

köşede bir ardıç ağacıdır. Ayni tashih işi D kontrol noktası yardımiyle 

ll ve 12 numaralı noktalarda da yapılmıştır. 15 numaralı nokta aşağıyu

karı doğru yerinde çıkmıştır. 19G ve 22H noktalarının yerleri tashih edil

miştir. 

Güzergahın nihayet noktası 13 adım kısa ve birkaç derece sapmış 

olarak tezahür etmiştir. Neticede, fotoğrafiara göre 5613 ft ölçülen güzer

gah hattı arazide 5508 ft bulunmuştur. 

Magnetik azimutlar fotoğraflarda ölçülenlerin ayni olarak araziye 

intikal ettirilmişlerdir. 
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Cetvel 6. Arazide yapılan ölçmeler. 

Measurements made on the ground. 

Magnetik azimutlar Mesafeler 
Nokta Kenar Magnetic azimuths Distances 
Station Lin es 

Derece Adım 
Yekün Meyiller 

ft Total Slopes 
Degree Pa ce ft 

ı 1- A 69° 00' 
ı ı-B 303° 00' 
ı ı- 2 24,i0 00' ıo3 257 + 3.3 
2 2- 3 244° 00' 61, ı6o 257 + 3.5 
3 3- a 24't0 00' 30 75 417 + 3.0 

a a-b 244° 00' 20 50 492 - 15.5 
b b-c 2'14° 00' 20 50 542 + 19.7 
c c- 'ı 244° 00' 28 70 592 5.3 

4 4-a 228° 00' 33 32 662 0.0 
a a- 5 223° 00' 55 138 7't4 2.0 

5 5-6 171° 00' 39 97 832 + 14..0 
6 6 - 7 251° 00' 34 85 979 - ıo.7 

7 7- 3 200° 00' 39 97 ıo64 + 7.4 
8 3 - 9 176° 30' 54 135 1161 - 4.0 
9 9-a 239° 30' 30 75 ı296 + 21.4 

a a- lO 239° 30' 14 35 1371 6.2 
lO lO- a 200° 00' 52 130 1406 + 2.5 

a a ll 200° 00' 43 120 ı536 + 3.0 
ll ll- 12 156° 00' so 125 1656 9.5 
12 12 - 13 249° 00' 'ı9 ı22 173ı + 3.2 
13 ı3- a 145° 00' 60 150 ı903 + 2.0 

a a- 14 H5° 00' 53 132 2053 4·. 5 
14 ı4- a 169° 30' 90 225 2135 + 6.4 

a a - 15 169° 30' 16 40 24ıo - ıo.2 

15 15- a 199° 00' 65 162 2450 + 3.0 
a a-b ı99° 00' 45 112 2612 + 15.0 
b b- 16 199° 00' 12 30 2724 0.0 

16 16 - a 209° 00' 46 115 2754 + 10.0 
a a-b 209° 00' 30 200 2369 6.0 
b b- ı8 209° 00' 50 ı25 3069 2.3 

ıs ı8 - 19 24.<t0 00' 113 282 3194 + 2.5 
19 ı9- a 234° 00' 30 200 3476 ı. o 

a a- 20 234° 00' 52 ı30 3676 7.0 
20 20- a 239° 00' 60 150 3806 5.5 

a a- 21 239° 00' 53 132 3956 - 10.4 
21 21 - 22 2ı9° 30' 130 325 4083 8.3 
22 22 - 23 2ı9° 30' 191 477 4413 9.1 
23 23- 24 208° 30' 100 250 4·890 3.5 
24 24- 26 208° 30' 147 368 5140 5.0 
26 5508 
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2. Şakuli ölçmelerin mukayesesİ 

Meyil nisbetleri arazide doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak ölçül
müşlerdir. Direkt ölçmeler bir fotoğraf noktasından diğer fotoğraf nokta
sına yapılmışlardır. Bazı hatlar üzerinde arazinin hakiki şeklini elde 
edebilmek düşüncesiyle 2 veya 3 ölçmeye lüzum hasıl olmuştur. 

Doğrudan doğruya yapılan meyil nisbetleri ölçmelerinde fotoğraftarla 
arazi ölçmeleri arasındaki en büyük fark 6.5 ve en küçük fark % 0.1 dir. 

Umumi olarak arazideki vaziyet, fotoğraflar üzerinde tayin edilen 
profile ve pozisyona uygun olarak tezahür etmiştir. Bu durumun muka
yeseli hali Şekil 12 deki profilde kolayca görülebilir. 



III. N ET 1 C E 

Hava fotoğrafları vasıtasiyle yol güzergahlarının tayini bir çok hal
lerde imkan dahilindedir. Maamafih bu çalışmalarda çok yüksek sıhhat 
derecesi aranmamalıdır. Muhtelif sebeplerden dolayı fotoğralfarda ya
pılan ölçmelerin arazidekilerine aynen intibak etmesi mümkün değildir. 

Bununlaberaber fotoğraflar üzerinde etüdler ve ölçmeler yapmak ve öncü 
bir güzergah tayin etmek faydalı bir ihzari çalışma olduğu kadar zaman 
ve para tasarrufu bakımından da iyi bir rehberdir. Heriki güzergahın ufki 
ve şakuli pozisyonlarının yekdiğerine tam olarak intibakını beklemenin 
doğru olmaması ile birlikte bu şekildeki bir çalışmanın nihai güzergah 
hakkında gayet iyi bir fikir vereceği ve bunun tayinine yardım edeceği 
aşikardır. 

Bu kabil bir çalışmada muhtelif sebepler tesiriyle aşağıdaki hatalar 
husule gelmektedir. Hiç şüphesiz bunların bazıları fazla dikkat sarfedil
mek suretiyle önlenebilir. 

1. Fotoğraflarda mesafe ölçülürken yapılan hatalar. 

2. Fotoğraflarda açı ölçülürken yapılan hatalar. 

3. Fotoğraflarda h değeri tayin edilirken yapılan hatalar. 

4. Hava Fotoğrafları Meyil Ölçme Şablonu kullanılırken yapılan 
hatalar. 

5. Hava Fotoğrafları Meyil Ölçme Şablonunun tanzimi prensibinden 
mütevellit hata. 

6. Pusla vasıtasiyle azimut tayin edilirken yapılan hatalar. 
7. Arazide bütün salıayı açık bir şekilde görmenin her zaman .müm

kün olmayışı dolayısiyle hattın istikametini bir defada tayin edememek
ten mütevellit hatalar. 

8. Düz veya meyilli arazide adımlamaktan doğan hatalar. 

9. Arazide Abney Meyilölçeri ile meyil nisbetlerinin tayini esnasın
da yapılan hatalar. 

10. Arazide nihayet noktaya vasıl olmadan evvel bazı noktalarda 
lüzumlu tashihlerin yapılmasını ihmal etmekten dolayı husule gelen 
hatalar. 

Bütün bunlar rağmen Newcomb Ormanmda yapılan bu çalışmada fo
toğraf ve arazi ölçmeleri, güzergah hakkında sahih bir malümat verecek 
şekilde yekdiğerine yakın çıkmıştır. 
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SUMMARY 

I. Preliminary works 

A. Putting a road location on the photographs as a polygon 

As the preliminary work to determine a road location without slope 
measurements and to get the accuracy, is the initial step. To do this 
the Arboretume Gate and the intersection of roads on the Huron River 
side in Ann Arbor, Michigan, USA have been selected as two ends of 
the road (Figure 1). 

In the office, the area has been studied from the stereopairs (scale 
of 1/14700) by means of a stereoscope. After the slopes and the topograp
hic character of the area are examined in order to locate the most avai
lable route between the previously stated points, it is located by means 
of a series of polygon corners. In order to find out the azimuth of each 
polygon line, the points G and H, as the certain points on the photos 
and ground, have been selected and the angles as indicated a and h have 
been measured. On the ground the magnetic azimuths A- G and A-H 
will be measured and by means of these two the azimuth of line AB will 
be determined. After this, all the polygon angles have been measured 
and put in Table 1. Distance:; of the polygon lines and of others have been 
measured in inehes on the photos and transferred to the actual distan
ces (Table 2). 

In the field, to establish the polygon lines AB, BC, CD, DE and EF 
it was necessary to determine the magnetic azimuths of these lines. This 
would have been done by measuring the magnetic azimuths of lines AG 
and AH by using the compass, but, unfortunately it was not possible to 
see the point H on the ground, because of the trees. Therefore, subtrac
ting the angle a from the azimuth x the magnetic azimuth of line AB has 
been determined. The atlıers have been readily computed by means of 
the formulas which are given in the Table 1. Starting from the fırst point 
the directian of line AB has carefully been determined and paced. Then 
line BC has been done. It has been directed and paced from part to part. 
The point C has been checked by means of the azimuth and distance 
of line KC. It came out 4° and 10 paces off and it has not been correc
ted. In the same way, i.oe. not changing the azimuths and distances 
the location has been followed until arriving at the last point. At this point 
it came out 22 paces off. 
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If the polygon corners are selected as certain points on the photos 
and on the ground, and the polygon lines are not too long the error 
will be at a minimum, and transferring the location of the road from 
the photos to the ground will give an accurate result. 

B. Making some individual slope measurements 

1. Prepaxing a Percent Slope Scale for Aedal Photographs 

In using the aerial photographs, slope percent measurements can be 
done by specially designed paralax wedges. These wedges however have 
a big disadvantage in that they cannot be used when the slope is not 
perpendicular to the photo flight line. To discard this disadvantage Cent
ral States Forest Experiment Station of USA has made a scale for photos 
of 1/20000. In this study it is desired to design one for 1/14700 scale 
photographs. 

Besides the many others, two of the ideas on the basis of designing 
the scale have had the value of discussion. In both cases photos are 
assumed as vertical. 

With the fırst idea, discussion has been made without regard to disp
lacement. For this case, a slope on the ground like CıBC is assumed (Fi
gure 2). iBecause of the high elevation of the flight, BC, or say BCı, 
will appear as a on the photo. At the end of discussion we will arrive 
to Formula No. 1, where M is the scale of the photographs, A is the 
ground representation in feet of a, h is the elevation difference in feet 
between the upper and lower ends of the slope, p is the numerator 
of slope percent, a is the distance on the photograph in inch for h feet 
elevation difference and p/100 slope. The elevation diference between 
the battom and top of the slope can be measured readily by a paralax 
wedge in every position of the slopes. 

With the second idea, discussion has been made with regard to disp
lacement. For this case same slope on the ground is assumed. It is obvi
ous that the distortions of the ground will appear on the photo. For ins·· 
tance a is not the representation of the slope line of BC but of BCı (Fi
gure 4, 5 and 6). While keeping this po int in mind the followings were 
considered. Of course the slopes are in two positions on the photos. One 
g'roup of them is in the directian of a radial line and the others are free 
of this. In other words, there are many planes which contain the plot 
of the center of the lens and are p~rpendicular to the ground. These 
planes cut the ground in the radial directions. As a result, we can say 
if a slope is ina directian of these it is a «radial slopen, if not it is a «free 
from ra dial slope >> (Figure 3). 
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There are two kinds of radial slopes. One of them is the slope which 
is directed toward the principal point of the photo and the other is direc
ted toward the edges or away from the principal point of the photo. 
Figure 4 shows a radial slope toward the principal point with its position 
on the ground and appearance on the photo. From this figure we will 
arrive to Formula No. 2, where all the items have the same meanings 
and values as in Formula No. ı in addition to, f is the focal length of the 
camera lens in inches, r is the radial distance from image of the displa
ced point to the center of the aerial photograh in inches. Figure 5 in
d!cates a radial slope away from the principal point with its ground and 
photographic positions. By the aid of this figure we will arive to the 
Formula No. 3 where all the items have the same meanings and values as 
above. 

For the free from radial slopes Figure 6, which illustrates the appea
rance of it, is studied. There, CBE is the slope on the ground and CB 
is the slope line. O is the principal point of the photograph and 0'0 Cı 
is a perpendicular plane to the ground. Cı is the displaced point of ac
tual C. From this figure we will arrive to the Formula No. 4, where all 
the items have the same meanings and values as before, and .B is the angle 
on the photograph at the point of the image .of the displaced point bet
ween the radial line and the line which indicates the slope to be mea
sured. Formula N o. 4 is mo re general and can easily be developed for 
every position of the slope. 

The Percent Slope Scale for M= 1/14700 has been drawn on the 
basis of the fırst idea. It is impossible to make any one scale for the se
cond case because it depends upon many independent factors. The h 
value has been taken from O to 500 feet by intervals of 10 feet. For every 
value of h on these intervals the percent of slope has been chosen inde
pendently, and by the Formula No. ı the a values figured out (Table 3). 
If elevation lines are arranged paraHel to each other and with the same 
intervals, it is readily seen that the ratio between the a values of a slope 
percent on two certain h lines is the same of the ratio between the a 
values of an other slope percent on the same h lin es (Figure 7). On this 
basis the parallel lines are drawn. The a values, in inches, of different 
slope percents are put on these lin es (Figure 8). Then the same slope 
percent points are connected by a line (Figure 9). 

To use this Percent Slope Scale it is necessary to find out the h va
lue in feet. This can be done by using the parallax wedge or other paral
lax measuring devices. Then place the left hand line of the scale on the 
upper or lower point of the slope, where it coincides with the elevation 
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difference line. Get the other end of the slope to the same line and at that 
point read the percent gradient. It is very easy to use this scale for 
every 10 feet elevation difference intervals. Interplotion either between 
elevation differences or percent marks are allowed. 

Any Percent Slope Scale which is made for the photographs of a cer
tain scale can easily be used for other scales. If photographic scale of 
Percent Slope Scale wh;ch in use is Mı and measured slope percent is 
pı, the slope percent Pz on the photograph with the scale of Mz wilil Ibe 
pı. Mı/M2. 

It is obviot~s that the principal formulas of the two ideas give dif
ferent results for the same slope on the ground. A slope on the photog
raph with its constant values of f, M, h, T, p and a is a certain slopeon 
the ground with its constant values of h, p, place and direction. The 
question is what will the difference be between the two slope measure
ments of this same slope on your photograph by means of the formulas 
of the fırst and second ideas. It is in mind that the second idea is the 
basis of real measurements. Comparisons have been made for three posi
tions of the slopes. When you use Percent Slope Scale, for radial slopes to
ward the principal point you will always make an under-estimate, regard
less of the place cf the slope on the photograph; for radial slopes 
away from the principal point you will always make an over-estimate, re
gardless of the place of the slope on the photograph; for free from radial 
slopes you will sametimes over-estimate, sametimes under-estimate. 

Using ~he fırst formula or Percent Slope Scale will give an over-esti
mate or under-estimate, however it is not very large and almost neg
ligible. Then too, this is the only one that can be developed for an M as 
a graphical scale to use as discussed before. Therefore, it can be used 
conveniently for most cases. The second one gives the correct value 
of slope percents, but it is not handy and practical, since it is almost 
impossible to make a graphical scale with those formulas. However 
they can be used in the forms of formulas. 

2. Making slope measurenıents 

It was desired to determine the accuracy of using the Percent Slope 
Scale and to get the percentages of the •errors between measurements 
on the photographs and actual measurements. In order to do this 17 mea
surements were made. 

Fırst of all, the places and directions of the slopes are picked out. Two 
ends of each slope are identified by means of bearings and distances 
from known points or selected as certain points themselves. The eleva-
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tion difference h between the two ends of every slope has been eleter
mineel by using the Harvard Parallax Wedge and the Height Finder of 
Abrams Instrument Corporation which is made on the same basis. Four 
measurements were made and the average has been taken. Then, for 
every slope, the slope percentage has been found by means of its h va
lue and using the Percent Slope Scape (Table 4). 

To get the actual measurements the selected picture points were fo
und on the ground. All these slopes were measured twice with an Abney 
Level; once down-slope and once up-slope, and then the averages taken. 

Fortunately the errors which have resulted are not too large. A great 
deal of the error came from not being able to get the correct value of 
h, because it requires experience and skill. Of course the wrong h values 
can effect the determination of the slope percents, either positively or 
negatively. Besides this some other errors came from the basic principle 
of designing the Percent Slope Scale as mentioneel before. 

II. Determining the road location 

A. Office work 

The final problem has been to eletermine a truck road location in 
Newcomb Tract, Stinchfield Forest, Michigan, USA. The beginning and 
the end points of the proposed road are markeel on the photographs (Fi
gure 10). 

Before starting to find the location, one set of arial photographs with 
scale of 1/14700 and focal length of lens 12 inch have been acquired. In 
order to select the location, the photographs have been studied by a 
stereoscope. Every possibility has been taken and widely discussed. Some 
of the mentioneel locations came out longer than others or on some of 
them the slope percents have been found to be larger than that desiı·ed 
(in this problem 20 7r ). Some of the locations have not been available 
for the transportation of the forest products, such as the east side route. 
Finally, one has been found adequate for these purposes (Figure 10 and 
11). Almost 55 5{ of this route passes through the wooded area. The to
tal length of it is 5613 feet or 1.06 miles. The highest and lowest slope 
percents on the photos are 20 % and 1 % respectively. 

After drawing the final location on the photographs, distances bet
ween the stations on the route or in other words polygon lines, and the 
angles between the polygon lines have been measured (Table 5). In oı·der 
to find out the magnetic azimuths of the lines on the ground, the angles 
a and J3 have been measured. Some control points close to the proposed 
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road have been chosen on the photographs from which its location can 
be definitely established and checked. Formulas for easily computing 
the magnetic azimuths on the ground, after measuring the angles x and 
y, have been calculated and put in Table 5. 

To get the slope percents of the polygon lines the elevation differen
ces between the station points have been determined. For this purpose 
the Height Finder of Abrams Instrument Corporation has been used ins
tead of the Harvad Parallax W edge. The factor for these photos w as 
1.6 feet per 0.01 mm of parallax difference. Three measurements have 
been made and the average taken. Then using the Percent Slope Scale 
for 1/14700 photos, the slope percents have been determined. 

B. Ground work 

On the Newcomb Tract, fırst, the magnetic azimuths of lines 1- A 
and 1- B have been measured at the point 1, and by means of the prepa
red formulas all the azimuths of the lines have been calculated. Star
ting from the fırst point the directian of all polygon lines has been de
termined by means of their azimuths and all polygon lines have been 
paced. However it was not possible sametimes to see the end of the line 
from the other end; because of the length of the line and unexpected 
ground reliefs between these two points. For these reasons some lines 
have been measured by sections. It was impossible to find the exact 
place of the point on the ground to know if it was the same point as on 
the photographs or not, because most of them were not easily identi
fied points. At the same time all slope percents have been taken by using 
the Abney Level. On some lines it couldn't be measured from one pho
tograph point to another, because different ground reliefs have occur
red. In those cases the slope measurements have been made from one 
characteristic point of the ground to another. This can be seen in Tab
le 6 and in Figure 12. 

C. Comparisons 

It is almost impossible to make a length comparison for every poly
gon line until they can be tied-in with a control point. The point 5 has 
been checked by means of the control point C and points 11 and 12 by 
means of D, and corrected. The point 15 has come out almost in its cor
rect position. The 19G and 22H have been corrected. The end point has 
come out 13 paces shorter and some degrees off. As a result, the length 
of the route on the photographs was 5613 feet and it has been found 

to be 5508 feet on the ground. 
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The slope percents have been measured directly or indirectly. Direct 
measurements have been made from one photo point to another. On so
me lines 2 or 3 measurements have been made in order to get the real 
shape of the ground. In direct measurements the largest difference bet
ween photo and ground measurements is 6.5 % and the smallest is 0.1 %. 
In general, the ground measurements have been found similar to the 
profile and positions as determined on the photograhs. The comparisons 
can easily be seen from the profile in Figure 12. 

III. Conclusion 

It is possible to determine a road location by means of the aerial 
photographs in most cases, but very high accuracy is not attained. No 
one is able to determine all the measurements on the photographs to 
conform exactly to thes·e on the ground, for many reasons. However, 
making the measurements on the photos and getting a provisional loca
tion is a useful preliminary work and a very good guide to save work 
and expense. This gives a good idea as to final location of the road, how
ever it is not right to expect the coincidence of two locations in the ver
tical and the horizontal aspect. Causes of the error are 

1. Accuracy in measuring the distances on the photograph. 

2. Accuracy in measuring the angles on the photograph. 

3. Accuracy in determining the h value on the photograph. 

4. Accuracy in using the Percent Slope Scale. 
5. Error in design principle of the Percent Slope Scale. 

6. Mistakes in determining the azimuths by compass. 

7. Being unable to see the whole area clearly to determine the di
rection of the line at once. 

8. Accuracy in pacing either on the slopes or on the levels. 

9. Mistakes in determining the slope percents by Abney Level. 

10. Neglecting the correction of the location of some points before 
getting the final point. 

In this study the measurements have been found satisfactory and 
close enough together to giv-e a right idea about the location. 


