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RTK (REAL TIME KINEMATIC) GPS'İN İMAR 
UYGULAMALARINDA KULLANILMASI 

Ertan GÖKALP * 
Oğuz GÜNGÖR ** 

ÖZET 

Günümüzde RTK (Real Time Kine-
matic) GPS metodu ile aplikasyon amaç-
lı konum belirlemede santimetre merte-
besinde konum bilgisine ulaşmak müm-
kün olmuştur. Fakat bu yöntem diğer ül-
kelerde her türlü haritacılık ve mühen-
dislik projelerinde yaygın olarak kulla-
nıldığı halde ülkemizde henüz hakkettiği 
ilgiyi görmemiştir. Bunun en büyük ne-
deni yöntemin henüz çok yeni olmasın-
dan dolayı iyi tanıtılamamış ve en az 
yersel metotlar kadar hassas sonuç ver-
diğinin iyi anlatılamamış olmasıdır. 

Bu çalışma ile RTK GPS metodunun 
bir imar uygulaması projesinde rahatlık-
la kullanılabileceği, yöntemin hız ve 
ekonomiklik açısından yersel yöntemle-
re göre büyük üstünlükler taşıdığı gerçek 
bir uygulama ile sergilenmiştir. 

1. GİRİŞ 

GPS 'in yersel yöntemlere göre daha 
hızlı ve duyarlı olması ve yöntemin bü-
yük oranda ölçü kolaylığı sağlaması, sis- 

temin haritacılık alanındaki kullanımın-
da son yıllarda gözle görülür bir artış 
sağlamıştır. Fakat GPS 'in kullanım 
alanları sadece nirengi ve poligon nokta-
larının konumlarının belirlenmesiyle sı-
nırlı kalmış, GPS 'ten detay noktası alımı 
veya aplikasyon amaçlı uygulamalarda 
faydalamlamamıştır. Bunun en büyük 
sebebi statik ve kinematik ölçü yöntem-
lerinin, arazide toplanan verilerin çeşitli 
GPS yazılımları yardımıyla daha sonra 
değerlendirilmesini gerektirmesi ve bu 
sebepten dolayı arazide anlık olarak ko-
num bilgisine ulaşılamamasıdır. Ayrıca 
RTK sisteminin radyo verici ve alıcı sis-
temine ihtiyaç göstermesi de bir sebep 
olarak gösterilebilir. 

1980'li yılların ortalarında bilim 
adamları arazide anlık olarak konum be-
lirleyebilmek amacıyla DGPS (Diferan-
siyel GPS) adını verdikleri yeni bir yön-
tem geliştirmişlerdir. Bu yöntem kod öl-
çülerini kullanmaktadır, iki adet GPS 
alıcısından birisi koordinatları daha ön-
ceden hassas olarak belirlenmiş bir nok- 
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ta üzerine kurulur. Bu alıcı uydu ile alıcı 
arasındaki psoydo uzunlukları kullana-
rak noktanın konumunu mutlak olarak 
belirler. Bulduğu konum bilgilerini daha 
önceden bilinen koordinatlarla karşılaş-
tırır ve hesapladığı düzeltmeleri gezici 
olan diğer alıcıya bir radyo vericisi yar-
dımıyla yayınlar. Gezici GPS alıcısı bu 
verileri bir radyo alıcısı yardımıyla alır, 
hassas psoydo uzunluk dolayısıyla has-
sas konum belirlemede kullanır. DGPS 
kod ölçülerini kullandığı için ancak 1 
metre hassasiyetinde sonuç verebilmek-
tedir I Al. Bu hassasiyet jeodezik çalışma-
lar açısından düşünüldüğünde yeterli de-
ğildir. 

Araştırmacılar 19901ı yılların başla-
rında taşıyıcı dalga faz gözlemleri kulla-
nılarak DGPS 'ten elde edilen hassasiye-
tin 100 kat iyileştirilebileceğini göster-
mişler ve "Real-Time Kinematic", 
"RTK" adını verdikleri yeni bir teknik 
geliştirmişlerdir. /I/, I Al 

2. RTK NEDİR? 

RTK metodu ölçüm prensibi olarak 
tıpkı DGPS1 e benzer. Fakat bu metot 
kod ölçüsünden farklı olarak taşıyıcı dal-
ga faz gözlemlerini kullanır. Taşıyıcı 
dalga faz ölçülerinin kod ölçülerine göre 
daha hassas olması sebebiyle RTK me-
todu DGPS1 e nazaran çok daha hassas 
sonuç verir. RTK ile arazideki bir nokta-
nın koordinatlarını ± 2-3 cm. ile belirle-
mek mümkündür. Yine RTK metodu ile 

koordinattan ister lokal bir sistemde is-
terse ülke sisteminde verilmiş olsun bir 
noktanın araziye aplikasyonu yine ± 2-3 
cm. 'lik bir hassasiyetle yapılabilir. Bu 
ölçü yönteminde DGPS 'te olduğu gibi, 
Statik ve Kinematik GPS ölçü yöntemle-
rinde kullanılan donanımdan farklı ola-
rak sabit istasyonda, hesaplanan düzelt-
meleri yayımlayan bir radyo vericisi ve 
gezici birimde de gönderilen radyo sin-
yallerini alan bir radyo alıcısı kullanılır. 
Yine bu metotta RTK ile ilgili yazılımla-
rın koşturulduğu, sistem ayarlarının ya-
pıldığı bir data kontrol ünitesi (el bilgi-
sayarı) kullanılır. Arazide anlık konum 
bilgilerine bu data kontrol ünitesi vasıta-
sıyla ulaşılır. 

Bu ölçü yöntemi haritacılık alanında 
yeni bir dönem olarak kabul edilebilir 
çünkü çok uzun zaman ve ön çalışma ge-
rektiren aplikasyon işleri çok kısa bir sü-
rede ve en az yersel sistemden elde edi-
lebilecek duyarlıkla yapılabilecektir. 
Sistemin tek dezavantajı hassas sonuç 
alınabilmesi için en az 5 uydudan ölçü 
toplanması gereğidir. 4 uyduya bağlanıl-
dığında da yöntem sonuç verir fakat bu 
durumda tam sayı faz belirsizliğinin (in-
teger ambiguity) belirlenme süresi uza-
yacaktır./I/. Buradan da anlaşılacağı gi-
bi uydu sayısının artmasıyla birlikte sis-
temin hassasiyeti artar ve tam sayı faz 
belirsizliğinin belirlenme süresi kısalır. 

En az 5 uyduya bağlanma şartı ağaç- 
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lık alanlarda ve yüksek binaların bulun-
duğu kent merkezlerinde sağlanmayabi-
lir. Bu durum sistemin buralarda kullanı-
labilme ihtimalini azaltacaktır. Fakat son 
yıllarda üretimine başlanan bazı tip alıcı-
ların Rusların GPS 'e alternatif olarak 
uzaya yerleştirdikleri ve GLONASS 
(GLObal Navigation Satellite System) 
adını verdikleri sisteme ait uydulardan 
da sinyal alabilmesi ve bu ölçüleri GPS 
ölçüleriyle birlikte kullanabilmesi bu 
problemin büyük oranda aşılmasına se-
bep olmuştur. Çünkü bu tip alıcılar saye-
sinde GPS uydularının yetmediği çoğu 
kapalı alanlarda bile GLONASS uydula-
rıyla birlikte minimum 5 uydu şartının 
çok üzerinde uydudan sinyal alınabil-
mektedir 151. 

Ayrıca GPS 'in veya GPS+GLO-
NASS 'm devre dışı kaldığı durumlarda 
ölçülere total stationlarla yersel olarak 
devam edilip elde edilen veriler GPS ya-
zılımları vasıtasıyla GPS ölçüleriyle bir-
leştirilebilir. Bu sayede GPS 'in kullanı-
lamadığı çok sık ağaçlık bölgelerde veya 
yüksek binalarla kaplı kent merkezlerin-
de yine GPS 'ten faydalanmak mümkün 
olabilmektedir. 

3. YAPILAN ÇALIŞMA 

Bu çalışmada RTK GPS metodu ile 
bir imar uygulama planının aplikasyonu 
yapılmıştır. Çalışma alanı olarak GPS 
uydularından gelen sinyallerin mümkün 
mertebe kesilmeyeceği açık bir alan se- 

çilmiştir. Eğer binalaşmış ve ağaçlık bir 
alanda böyle bir uygulama yapılacaksa 
bir önceki bölümde sözü edilen önlemler 
alınmalı veya GPS, yersel sistem ile bir-
likte kullanılmalıdır. Açık bir alanın se-
çilmesindeki amaç, yöntemin imara yeni 
açılan açık alanlarda imar ada köşe nok-
talarının aplikasyonunda (özellikle 3194 
sayılı îmar Kanununun 18. Maddesi uy-
gulamalarında) kolaylıkla kullanılabile-
ceğini göstermek, bu sayede çok büyük 
emek ve zaman gerektiren aplikasyon iş-
lerinin bu metot sayesinde kısa sürede 
bitirilebileceğini uygulamalı bir çalışma 
ile ispatlamaktır. 

Yapılan uygulamanın hazırlık aşa-
masında öncelikle Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Kampusu 'ne ait 1/1000 öl-
çekli bir halihazır haritadan seçilen bir 
bölge üzerine yine ölçeği 1/1000 olacak 
şekilde bir imar uygulama planı çizil-
miştir. Ek Şekil-1 de bu plan sayfa düze-
ni nedeniyle 1/2000 ölçekli verilmiştir. 
Çizilen bu imar uygulama planına ait 
ada köşe koordinattan AUTOCAD orta-
mında bir sayısallaştırıcı ile sayısallaştı-
nlmıştır. Daha sonra sayısallaştınlan bu 
koordinatlar DXF formatma çevrilerek 
NETCAD programına aktarılmış, gerek-
li edit işlemleri burada yapılarak kesin 
ada köşe koordinatları elde edilmiştir 
Tablo-1. 

Gerçek zamanlı GPS kullanarak ara-
zide aplikasyon işleminin gerçekleştiri- 
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lebilmesi için bu noktaların hepsi RTK 
GPS uygulamalarında kullanılan data 
kontrol ünitesine aktarılması gerekmek-
tedir. Tablo-1 de sunulan koordinatlar 
AOSS (Ashtech Office Süite for Survey) 
adlı yazılımın desteklediği alt yazılımlar 
kullanılarak data kontrol ünitesine akta- 

rılmıştır. Bu işlem için sırasıyla şunlar 
yapılmıştır: Koordinatlar bir PC 'de 
standart bir formatta yeniden düzenlen-
miş ve İN uzantılı olarak kaydedilmiş-
tir. Daha sonra bu dosya Mconvert prog-
ramı kullanılarak binary formatmda 
.DAT uzantılı bir dosyaya çevrilmiştir. 
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Elde edilen .DAT dosyası "Handheld 
Transfer" isimli yazılım kullanılarak PC 
'den Data Kontrol Ünitesine aktarılmış-
tır. Data kontrol ünitesi arazide bu .DAT 
uzantılı dosyayı kullanacaktır. 

Ayrıca uygulama sırasında referans 
olarak kullanılacak noktanın seçimi bü-
yük bir özenle yapılmıştır. Referans 
nokta seçimi sırasında noktanın koordi-
natlarının daha önceden çok hassas bir 
şekilde belirlenmiş olması gerekir çünkü 
RTK GPS yönteminin çalışma ilkesi ge-
reği konumlan bulunacak veya aplikas-
yonu gerçekleştirilecek diğer noktaların 
konumlan referans nokta koordinatlan-
na göre belirlenecektir. Bu da işlemin 
hassasiyetini direkt olarak etkileyecek-
tir. Aynca referans nokta seçimi sırasın-
da noktanın çalışma alanına olan uzaklı-
ğı ve konumu da önemlidir. Çünkü kul-
lanılan radyo vericisinin menzili sınırlı-
dır ve belli bir mesafeden sonra gezici, 
referans noktadan gönderilen düzeltme-
leri alamaz 161. Bu mesafe bu uygulama-
da kullanılan radyo vericisi için çalışma 
alanının kapalı ya da açık olmasına göre 
5 ile 15 km. arasında değişmektedir. 
Kullanılan radyonun menzili referans 
noktanın konumu ile de ilgilidir. Refe-
rans nokta konum olarak diğer noktala-
ra radyo sinyallerinin kolaylıkla ulaşabi-
leceği topoğrafik açıdan hakim bir yerde 
seçilmelidir. Bu uygulamada bütün bu 
kriterler göz önünde bulundurularak re-
ferans nokta olarak K.T.Ü. GPS Test 

Ağına ait noktalardan konum itibariyle 
yapılan uygulama için en uygun olanı 
seçilmiş ve bütün aplikasyon bu nokta 
kullanılarak yapılmıştır. 

3.1. Aplikasyon 

Arazi işlemine referans noktaya ku-
rulan GPS alıcısının kullanıma hazır ha-
le getirilmesiyle başlanmıştır. Bu sayede 
alıcıya referans alıcısı olduğu bildiril-
miştir. Aynca noktanın daha önceden bi-
linen koordinatları, kaç saniyede bir ölçü 
toplanacağı, anten yüksekliği gibi bilgi-
ler data kontrol ünitesi yardımıyla alıcı-
ya girilmiş, alıcı faz ölçülerine getirile-
cek düzeltmeleri hesaplayıp radyo veri-
cisi ile yayımlar hale getirilmiştir. Daha 
sonra data kontrol ünitesi gezici alıcıya 
bağlanarak burada da alıcı kullanıma ha-
zır hale getirilmiştir. Gezici alıcının 
ayarlanması sırasında referans alıcıdan 
farklı olarak alıcı gezici olarak tanıtıl-
mış, anten yüksekliği olarak antenin 
üzerine takıldığı jalonun boyu girilmiş-
tir. Veri toplama aralığı ise referans nok-
tada girilen değerin aynısı seçilmiştir. 
Gezici alıcının ayarlan yapıldıktan sonra 
daha önceden PC 'den data kontrol üni-
tesine aktanlan .DAT uzantılı veri dos-
yası seçilerek aplikasyon işlemine baş-
lanmıştır. Aplikasyon işlemi şu şekilde 
yapılır; 

Aplike edilmek istenen nokta DAT 
uzantılı dosyanın içindeki nokta listesin-
den seçilir. Aplikasyon şurasında data 
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kontrol ünitesi ekranından alıcı anteni-
nin hedef noktaya olan uzaklığı ve sem-
ti, tamsayı faz belirsizliğinin belirlenip 
belirlenemediği (belirlenmişse X (Fi-
xed) belirlenememişse F (Float) harfle-
riyle) ve düşey ve yatay konum bulma 
hassasiyeti görülebilir. Aplikasyonu ya-
pan kişi antenin bağlı bulunduğu jalona 
bağlı olan bir pusula yardımıyla, o an ek-
randa gördüğü hedef noktaya olan semt 
ve mesafe bilgilerine göre hangi yöne 
kaç metre gideceğini belirler. Tespit etti-
ği yöne doğru ilerledikçe ekrandaki bil-
giler değişir bu sayede hedefe ne kadar 
yaklaşıldığı anlık olarak görülebilir. He-
def noktaya data kontrol ünitesinde kul-
lanıcı tarafından belirlenen bir yarıçapta 
yaklaşıldığı an sinyal sesi duyulur. Sin-
yalin şiddeti anten noktaya yaklaştıkça 
artar. Ekranda sunulan yön ve uzaklık 
bilgileriyle ve sinyal sesinin şiddetine 
göre aplikasyonu yapan kişi nokta üzeri-
ne kolaylıkla gidebilir. Bu işlem birkaç 
defa tekrar edilmek suretiyle hedef seçi-
len nokta arazide ± 2-3 cm. hassasiyet ile 
aplike edilir. Burada önemli olan husus 
aplikasyon işlemi fixed çözüm yapılmış 
iken yani tamsayı faz belirsizliği belir-
lenmiş iken yapılmalıdır. Daha önceden 
de belirtildiği gibi gezici alıcı ölçüye ha-
zır hale getirildikten sonra sistemin fixed 
olarak çözümü gerçekleştirebilmesi için 
gerekli olan süre uydu sayısı arttıkça 
azalacaktır. Bu yüzden aplikasyon, hem 
hassasiyetin artması hem de tamsayı faz 

belirsizliğinin belirlenme süresinin azal-
tılması için uydu sayısının çok olduğu 
bir zaman diliminde yapılmalıdır. Bu di-
lim çalışılan bölgenin yaklaşık coğrafi 
koordinattan girilerek AOSS (Astech 
Office Süite For Survey) programındaki 
Vis-A-Vis modülünden elde edilebilir. 
Bu sayede çalışılan bölgede günün hangi 
saatinde kaç uyduya bağlanılabiliceği 
öğrenilebilir. Ayrıca aplikasyonu yapı-
lacak olan noktalara doğru ilerlerken uy-
dulara olan bağlantıların kesilmeyeceği 
açık alanlardan gidilmeli, ağaç altların-
dan veya bina diplerinden gidilmemeli-
dir. Bu sayede belirlenmiş olan tamsayı 
faz belirsizliği (fixed çözüm) korunmuş 
olur. Aksi taktirde kaybolan tam sayı faz 
belirsizliğinin tekrar belirlenebilmesi 
için bir süre beklemek gerekecektir. Bu 
süre 6 ve yukarı uydu için 10-15 sn, 4 
veya 5 uydu durumunda 1-2 dakika civa-
rındadır. Özellikle ikinci durumda apli-
kasyonun hızı düşecektir. 

Aplike edilen noktaların koordinatla-
rının sayısallaştırma sonucu elde edilen 
koordinatlarla uyuşumlu olup olmadığı-
nı test edebilmek için her bir noktanın 
aplikasyonu gerçekleştirilir gerçekleşti-
rilmez henüz jalon nokta üzerindeyken 
röleve alımları yapılmıştır. Röleve alım-
ları sırasında jalonun küresel düzecini 
tam hassas bir şekilde tutmak güç oldu-
ğu için her bir noktanın alımı peş peşe 
üçer defa yapılmış, ortalamaları alınarak 
Tablo-2'de sunulmuştur. 

  



  



 

 

Tablo-2'de ayrıca her bir noktanın 
alımı yapılırken ki uydu sayısı, Pdop de-
ğeri, yatay konum belirleme duyarlığı 
(HRMS) ve düşey konum belirleme du-
yarlığı (VRMS) değerleri de verilmiştir. 
Bu tablodan da kolaylıkla anlaşılacağı 
üzere uydu sayısı fazla iken yatay ve dü-
şey konum belirleme duyarlıkları artı-
yor, Pdop değeri ise düşüyor. Zaten bu-
nun böyle olacağı; 

ak=Pdop*aö 

bağıntısından da açık bir şekilde anlaşıl-
maktadır 131, /8/. Burada; 

Ok = konum duyarlığı CÖ 

= ölçme duyarlığıdır. 

Tablo-3 de verilen noktalara, binala-
ra çok yakın veya çok ağaçlık bölgeye 
rastlamalarından dolayı RTK GPS ile 
konum verilememiştir. Bu nedenle bu 
noktaların yersel aplikasyonunu yapmak 
için total station 8 nolu noktanın üzerine 
kurulmuş, 14 nolu noktadan çıkış alın-
mak suretiyle noktalar kutupsal olarak 
aplike edilmiştir. Yersel aplikasyon için 
gerekli olan aplikasyon elemanları Tab-
lo-3 de verilmiştir. 

4. SONUÇ 

DGPS metodunun geliştirilmesiyle 
birlikte GPS 'le anlık olarak konum bil-
gisine ulaşabilmek mümkün olmuştur. 
Bu gelişmeyle birlikte GPS sadece hari-
tacılık alanında değil konum bilgisine 
ihtiyaç duyulan pek çok alanda yaygın 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fakat 
DGPS 'in hassasiyeti ± 1 m. olduğu için 
bu yöntem jeodezik amaçlı çalışmalarda 
pek ilgi görmemiştir. RTK metodunun 
geliştirilmesiyle birlikte DGPS 'ten 100 
kat daha iyi bir sonuç elde edilerek san-
timetre seviyesinde konum bilgisine ara-
zideyken anlık olarak ulaşabilmek müm-
kün olmuştur. RTK 'dan elde edilen bu 
hassasiyet pek çok haritacılık uygulama-
ları için yeterlidir. 

Bu uygulamalı çalışma ile RTK GPS 
metodunun imar uygulamalarında apli-
kasyon amaçlı olarak rahatlıkla kullanı-
labileceği hazırlanan bir imar uygulama 
planı araziye ülke koordinat sisteminde 
aplike edilerek gösterilmiştir. Uygulama 
planındaki ada köşe koordinattan bu me-
tot kullanılarak aplike edilmiş, noktala-
rın ± 2-3 cm hassasiyetle araziye aplike 

  



 

 

edilebildiği görülmüştür. Noktaların ara-
ziye hassas bir şekilde aplike edilip edil-
mediğini araştırmak amacıyla her bir 
noktanın röleve ölçüsü alınmış, röleve 
sonucu elde edilen koordinatlarla sayı-
sallaştırma sonucu elde edilen koordi-
natların 1-2 cm. hassasiyetle birbirini 
tuttuğu gözlemlenmiştir. 

Elde edilen hassasiyet total station-
larla karşılaştırıldığında GPS 'in en az 
yersel metotlar kadar hassas olduğu, hız, 
zaman ve ekonomiklik açısından karşı-
laştırıldığında ise yersel metotlara göre 
büyük üstünlükler sağladığı görülmüş-
tür. Şöyleki: 

Total station ile kutupsal koordinat 
yöntemine göre yapılan bir aplikasyonun 
hassasiyeti; 

m2
k = S2J!İ.+m2

s 

formülüyle bulunur III. Formülde; 1%= 
Kutupsal koordinat yöntemiyle yapılan 
aplikasyonun konum hassasiyeti, m<t> = 
Total stationun açı okuma hassasiyeti, 
ms = Total stationun kenar okuma hassa-
siyetidir. 

500 metre için kutupsal aplikasyonun 
konum hassasiyeti yukarıdaki formüle 
göre 7 mm. olarak bulunur. Burada m$ 
=0.5", ms = 5mm. (5mm + S^IO"6) 
alınmıştır. Bu değer S mesafesi arttıkça 
daha da büyüyecektir. RTK'da ise; refer-
ans noktas ile gezici nokta arasındaki 
mesafe >500 m, DOP durumu 2'nin 

altında ve ölçüm anında uydu sayısı 6 ve 
üzeri ise konum hassasiyetinin 2-3 san-
timetrenin altında kaldığı bilinmektedir 
121. Bu sonuçlara göre yersel yöntem-
lerin RTK GPS'e göre daha hassas sonuç 
verdiği, fakat haritacılık ile ilgili yönet-
meliklerde aplikasyon için istenen 
duyarlık sınırlamaları göz önüne 
alındığında, RTK GPS'in sunduğu has-
sasiyetin de kabul edilebilir sınırlar 
içerisinde kaldığı görülmektedir. 

Kutupsal aplikasyon için birisi alet 
operatörü ve diğeri reflektörcü olmak 
üzere en az iki kişiye ihtiyaç vardır. Ay-
rıca aplike edilecek noktalara üzerine 
alet kurulan noktadan direkt görüş olma-
dığı durumlarda sürekli olarak aletin di-
rekt görüşün olduğu başka poligon nok-
talarına kurulması gereği vardır. Bu ise 
zaman kaybı demektir. RTK GPS yönte-
mi ile aplikasyon tek kişi ile kısa sürede 
gerçekleştirilebilir. Ayrıca GPS' te alıcı-
ların birbirlerini görme zorunluluğu ol-
madığı için yüzlerce nokta tek bir refe-
rans noktadan aplike edilebilir. Böylece 
yersel yöntemlerle aplikasyon için ge-
rekli olan fazla sayıda sabit nokta tesisi-
ne gerek kalmaz. Bu sayede paradan za-
mandan ve işgücünden büyük oranda ta-
sarruf sağlanır. 
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YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN 
ÖZELLİKLERİ VE APLİKASYONLARI 

Gürcan BÜYÜKSALİH* 

ÖZET 

Bu çalışmada, fotogrametrik ve yer-
sel ölçüm metodlarma alternatif olarak 
ortaya çıkan ve iki klasik yöntemin do-
ğurduğu güçlükleri azaltan uzay görün-
tüleme sistemlerinin gelişimi incelen-
miştir. Bu amaçla uydu görüntüleme sis-
temlerinin geçirdikleri değişim tarihsel 
süreç içerisinde değerlendirilmiş ve gü-
nümüzde varılan nokta ortaya koyul-
muştur. Özellikle bu tür sistemler içeri-
sinde klasik hava fotoğrafçılığı ile her 
yönden karşılaştırılabilir veri üreten 
yüksek çözünürlüklü ve özel sektör-ta-
banlı yeni Amerikan uyduları üzerinde 
durulmuştur. Bütün bunlara ek olarak, 
bu algılayıcıların harita üretim aplikas-
yonları için yeterlilik düzeyleri tartışıl-
makla birlikte bunların yaratacağı ürün-
lerin pazarları ve uygulama alanlarına 
değinilmiştir. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde fotogrametri ve uzaktan 
algılama dünyasında, uzay kamera ve ta-
rayıcıları ile çekilen uydu görüntülerinin 
orta ve büyük ölçekli harita üretiminde 
kullanımı artış sürecindedir. Ancak orta-
ya koyulan tesbitler, uzaktan algılanmış 
verinin hem teorik hemde pratik açıdan 
yeterince iyi tanınmadığı ve elde edilen 

çözünürlüğün istenilen seviyede olmadı-
ğı ve bütün bu sebeplerinde uydu görün-
tülerinin etkin kullanımına izin vermedi-
ğidir. Bu bağlamda, fotogrametrik harita 
üretim alanında yeni bir çığır açması 
beklenen en son teknoloji uydu görüntü-
leme sistemleri ve bunların harita yapımı 
ve değişik bilgi sistemleri açısından 
önemli karakteristikleri tarihi gelişim sü-
reci içerisinde açıklanmıştır. Bu aşama-
da, özellikle bu sistemlerle elde edilen 
verinin düzeyini belirlemek için kasik 
hava fotoğrafları ile değişik açılardan 
karşılaştırılmaları yapılmıştır. Henüz ye-
ni yeni yörüngeye yerleştirilmekte olan 
yüksek çözünürlüklü ve özel sektör-ta-
banlı Amerikan uyduları, bu alanda kla-
sik fotogrametrik metodların verdiği 
hassasiyete erişememe problemini belli 
bir dereceye kadar ortadan kaldıracak ni-
teliklere sahiptir. Ancak, bu yeni görün-
tüleyicilerin karakteristiklerinin haritacı-
lık dünyası için her yönden tartışılması 
ve ortaya konulması gerekmektedir. Bu 
nedenle, bu çalışmada ayrıntılı olarak 
uydu sistemlerinin herbirinde mevcut 
problemler sıralanmış ve bunların harita-
cılık aktivitelerine etkisi tartışılmıştır. 
Çalışma, yüksek çözünürlüklü uzay gö-
rüntü ürünlerinin muhtemel pazar ve ap-
likasyonlarının belirtilmesiyle tamam-
lanmıştır. 
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2, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
DÖNÜK SAPTAMALAR 

Bu çalışmada yüksek çözünürlüklü 
uydu görüntüleri, 1 ile 5ın arasında yer 
çözünürlüğü üreten uzay algılayıcıları 
ile elde edilen optik, görüntüler olarak: ta-
nımlanmıştır. Bu çeşit uydu görüntüleri-
nin elde edimi ve kullanımı, son 10 yıl 
içerisinde fotogrametri ve uzaktan algı-
lama dünyasının önüne önem kazanarak 
gelen bir konudur. Bu alandaki gelişme-
lere sebep olan ana faktör, 1980'li yılla-
rın sonlarında Sovyetler Birliğinin dağıl-
ması sürecinde Rus hükümetinin aldığı 
beklenmedik kararlar olmuştur. 

2.İ. Rus Yüksek Çözünürlüklü Fo-
toğraflarının Serbest Bırakıhnast 

1987 yılında Rus hükümeti, KFA-
1000 kamerası ile çekilen uzay görüntü-
lerinin dünya çapında satılmasına izin 
veren kararı almıştır. 5 ile lOm arasında 
yer çözünürlüğüne üreten bu fotoğraflar, 
esas olarak istihbarat amaçlı çekilmiştir. 
Bunun ardından 1992 yılında Rus hükü-
meti, daha yüksek çözünürlüklü uzay fo-
toğraflarının satımına dair yeni bir bek-
lenmedik karar daha almıştır. 2 ile 3m 
arasında yer çözünürlüğü veren bu fo-
toğraflar, KVR-1000 ve KFA-3000 ka-
meraları ile elde edilmiştir. 

2.2. Amerikan Karşılığı 

Bütün bu gelişmelerden önce Carter 
yönetimindeki Amerikan hükümeti, 
1978 yılında aldığı bir kararla algılana- 

cak uzay görüntülerinin yer çözünürlü-
ğünü lOm'ye sınırlandırmıştı. Bu du-
rum, 1983 yılında yörüngeye yerleştiri-
len NASA"1 'n ın LFC'"' kamerasında gö-
rebilir. Rus hükümetinin i lk  karan, Re-
egan hükümetince bu sınırlandırmanın 
hafifletihnesine sebep olmuştur. İkinci 
karardan sonra Clinton hükümeti, Mart 
1994'de İm yer piksel boyutu sağlayan 
görüntü alımı için özel sektör tarafından 
uydu sistemlerinin geliştirilmesine izin 
vermiştir. Bu bağlamda, daha önce aske-
ri-amaçh uzay programlarına donamın 
ve yazılım sağlayan birkaç Amerikan 
firmasına lisans verilmiştir. 

2.3. Corona Uzay Fotoğrafları 

Amerikan hükümetinden gelen diğer 
bir karşılıkta, 1995 yılı Şubat ayında ka-
ran alınan ve 1960 ile 1972 yıllan ara-
sında Corona uydu programı sayesinde 
elde edilen 860000 yüksek çözünürlüklü 
uzay fotoğrafının askeri bilgiler arındı-
rılması sonucu satışının serbest bırakıl-
ması olmuştur. Bu görüntüler, yeryüzü-
nün birçok bölgesi için çevresel değişi-
min izlenmesi sürecinde eşsiz katkı sağ-
layacaklarından önümüzdeki yıllarda ar-
tan miktarda kullanıma sahip olacaklar-
dır. Ayrıca bu görüntülerin verdiği 2 ile 
3m arasında yer çözünürlüğü, onların fo-
togrametrik harita yapım sürecinde dik-
kate alınmaları gerektiğinin işaretidir. 

2.4. Giracel Gelişmeler 

Günümüze kadar fotogrametri ve 
uzaktan algılama dünyası, özel sektör- 

  

 



 

 

tabanlı yüksek çözünürlüklü uydularla 
çekilecek görüntülerin harita yapım po-
tansiyellerinin ortaya koyulmasını bek-
lemektedir. Aralık 1997'de EarthWatch 
firması, Earlybird uydusunu başarılı bir 
şekilde yörüngeye yerleştirmesine rağ-
men uydu 4 gün sonra işletim dışı kal-
mıştır. Kısa bir süre sonra 1998 Ocak 
ayında îsrail-Amerikan Grup (IAI/Core) 
tarafından geliştirilen EROS-A uydusu-
nun yörüngeye yerleştirimi başarısızlık-
la sonuçlanmıştır. Daha sonra Nisan 
1999'da Space Imaging firmasının 
IKONOS-1 uydusu yörüngeye yerleşti-
rilirken kaybolmuştur. Aynı firma 24 
Eylül 1999'da IKONOS'un yörüngeye 
yerleştirimini başarıyla gerçekleştirmiş 
ve uydudan ilk görüntüler 12 Ekim 1999 
tarihinde alınmaya başlanmıştır. Elde 
edilen görüntülere örnekler 8 kasım 
1999'da Denver'da sergilenmiştir. Yer-
yüzünün bazı bölümlerine ait İm yük-
sek çözünürlüklü ve 4m çok-görüngeli 
(multi-spektral) görüntüler, Space Ima-
ging firmasında 10 dolar gibi bir ücretle 
satın alınabilmektedir. Ayrıca, son gün-
lerde Washington'un IKONOS görüntü-
sü 14.95 dolara CD halinde ilgili firma-
nın web sayfasından sipariş edilebilebil-
mektedir 191. Diğer firmalarca üretilen 
benzer niteliklere sahip yüksek çözü-
nürlüklü uyduların yörüngeye yerleştiri-
mi ile bu tür görüntüler daha yoğun 
miktarda kullanıcılar için mevcut hale 
gelecektir. Bu nedenle bu tür algılayıcı-
ları ve onlarla elde edilen görüntülerin 
karakteristiklerini, pazarlarını ve apli-
kasyonlarını tartışmak yerinde olacak-
tır. 

3. UZAY FÖTOGRAFİK 
KAMERALAR 

Film-tabanh kameralar, Amerikan ve 
Rus istihbarat ve harita organizasyonları 
tarafından yoğun şekilde kullanılmışlar-
dır. Bu kameraların ana özellikleri şun-
lardır:- 

(i) Bu kameralar, genel olarak 2 ila 4 
hafta gibi kısa süreli misyonlarda kulla-
nılmışlardır. Sadece eski Amerikan Big 
Bird (KH-9) uydusu, geniş film kapasi-
tesine sahip olduğundan uzun operasyon 
yaşam süresi bulmuştur. 

(ii) Bu kısa süreli misyonlarda kulla-
nılan uydular, 200 ile 270 km arasında 
alçak yükseklikli yörüngelere yerleştiril-
mişlerdir. Böylece, dünyaya olabildiğin-
ce yakın yörüngelere yerleştirilen bu 
uzay kameraları ile yüksek çözünürlüklü 
görüntülerin elde edimi sağlanmaktadır. 

(iii) Bu misyonlarda kullanılan ka-
meralar, dar açısal kaplama sağlayan 1 
ile 3m arasında uzun odak uzaklıklarına 
sahiptirler. Bu durumda oluşan fotogra-
fik görüntüler, yüksek yer çözünürlüğü 
vermektedirler. 

(iv) Dijital formda fotografik görüntü 
için A/D (Analog/Dijital) dönüşüm ya-
pan yüksek prezisyonlu ve geniş format 
fotogrametrik tarayıcılara ihtiyaç duyul-
maktadır. Bu bağlamda, Rus KFA-1000 
ve KFA-3000 kameraları 30x30cm kare 
formatında görüntü üretirken Amerikan 
LFC ve Rus TK-350 kameraları sırasıyla 
daha geniş 23x46 veya 30x45cm dik-
dörtgen görüntü formatı sağlamaktadır- 
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lar. Bu durum hava kameralarında kulla-
nılan 23x23 fotoğraf boyutu ve birçok 
tarayıcı ile zıtlık doğurmaktadır. 

Günümüz Rus uzay kameraları ve 
onlarla elde edilen fotoğrafların detaylı 
özellikleri Tablo l'de verilmiştir. Bura-
dan, KVR-1000 ve KFA-3000 kamera-
ları ile çekilen görüntülerin 2 ile 3m ara-
sında yer pikseli üreten yüksek çözünür-
lüklü görüntülerle aynı kategoriye gire-
ceği görülecektir. Bunun yanında, KFA-
1000 ve TK-350 ile elde edilen görüntü-
lerde 5 ile lOm arasında orta yer çözü-
nürlüğü sağlayan sınıfta yeralacaklardır. 

formda uzay görüntüsü üreten doğrusal 
ve matris CCDÖ> dizinlerin (bak. I Al) ge-
liştirilmesi olmuştur. 1980'li yılların or-
talarından itibarende, bu çeşit dizinleri 
kullanan ve orta yer çözünürlüğü veren 
görüntüler sağlayan tarayıcıların sivil 
üretim modelleri birçok ülkede kullanım 
bulmuştur. Bunlara Fransız SPOT(4), 
Hint IRS(5) -1C/1D, Alman M0MS<6) ve 
Japon JERS<7> -OPS(8) sistemlerini örnek 
verilebilir 161. Tarayıcı görüntüleme tek-
nolojisini kullanan özel sektör-tabanlı 
yeni yüksek çözünürlüklü uydular 
(EarthWatch, Space Imaging, Orbima-
ging)   Amerikan  patentlidir.  Sadece 

  

 

4. UZAY TARAYICI 
SİSTEMLER 

1970'li yılların sonlarında Amerikan 
askeri uydu programlarının amacı, dijital 

EROS uydu ve görüntüleyicileri, İsrail 
IAI ve El-Op firmaları (Ofeq keşif uydu-
su ve görüntüleyicilerini üreten) ile 
Amerikan Core Softvvare Technology 
firmasından oluşan konsorsiyum tarafın-
dan üretilmektedir. 

  



Bu yeni uzay tarayıcı sistemlerin ana 
karakteristikleri şunlardır: - 

(a) Pushbroom modunda çalışan ve 
dijital görüntü verisi üreten CCD doğru 
sal dizinleri yoğunlukla kullanılmaktadır 
151. 

(b) Bu tarayıcı sistemler 3 ila 5 yıl gi 
bi uzun operasyon yaşamı olacak şekilde 
tasarlanmışlardır. Ayrıca, bu uydular iz 
leme amaçlan için tekrarlı görüntü alımı 
sağlayan yörüngelere yerleştirilmekte 
dirler. 

(c) Bu uzun ömürlü uydular, 480 ile 
600km arasında değişen ve uzay kame 
ralarında kullanılan yörüngelerden daha 
yüksekteki yörüngelere yerleştirilecek 
tir. 

(d) Büyük yörünge yüksekliği ise 
yüksek çözünürlüklü görüntü üretmek 
için uzun odak uzaklıklı merceklerin 
kullanımım getirecektir. Nitekim Space 
Imaging  IKONOS'ta  odak  uzaklığı 
lOm'dir. 

(e) Uydulardan iletilen görüntü veri 
sini almak için teçhizatlı ve pahalı yer is 
tasyonlarına ihtiyaç vardır. Eğer uydu 
nun kendisiyle birlikte gerekli veri kayıt 
mekanizması sağlanmamışsa veya yeter 
li değilse ve bütün yeryüzününün alımı 
amaçlanmışsa o zaman geniş kapsamlı 
alıcı istasyon ağına ihtiyaç duyulacaktır. 

Uzay tarayıcı sistemleri ve onlarla el-
de edilen görüntülerin detaylı karakteris-
tikleri Tablo 2'de verilmiştir. Buradan 
görülebileceği gibi, günümüzde mevcut 

   



 

  

olan SPOT, IRS-1C/1D, MOMS ve 
JERS-OPS gibi tarayıcı uyduların hiçbiri 
yüksek çözünürlüklü görüntü sağla-, 
mamaktadır. Ancak, gelecek birkaç yıl 
içinde tamamıyle yörüngeye yerleştiril-
mesi planlanan yeni Amerikan uyduları-
nın hepsi 1 ile 2m arasında yer piksel bo-
yutu veren görüntü üretme yeteneğine 
sahip tarayıcılar kullanmaktadırlar. 

5. UZAY GÖRÜNTÜ 
GEOMETRİLERİ 

Harita üretim amaçlı operasyonlar 
planlandığında farklı özelliklere sahip 
yüksek çözünürlüklü uzay görüntüleri-
nin değişik karakteristeki geometrilerini 
incelemek gerekecektir. Bu durum özel-
likle bu uydularla elde edilen görüntüle-
rin işlenmesi ve kullanılması sürecinde 
dikkate alınmak zorundadır. 

5.1. Kamera Geometrileri 

Uzay kameraları ile çekilen görün-
tüler üzerinde üç ayrı geometri mevcut-
tur. Bunlar şu şekilde tanımlanabilecek-
tir: 

a) Rus TK-350 ve MK-4 model uzay 
kameraları ile (ve ESAt9) MCC1O) ve NASA 
LFC) iki boyutlu çerçeve görüntüler 
üretilir. Her görüntü, uzayda tek bir alım 
istasyonundan algılanır ve belirli yönelt-
me parametrelerine sahiptir. Bu görüntü-
ler, stereoskopik görüş için bindirmeli 
olarak çekilebilir (Şekil 1). 

Şekil 1. Hava ve uzay kameralarında 
bindirmeli resim çekimi 

b) Dar bir açısal kaplamaya sahip 
Rus KFA-1000 gibi bazı uzay kamerala 
rı çiftli şekilde çalıştırılırlar. Böylece tek 
bir uçuş hattı boyunca yerin daha geniş 
açısal kaplaması sağlanır (Şekil 2). Gö 
rüntü üzerinde mevcut eğiklikler, eğer 
bu görüntüler harita yapım amaçlı kulla 
nılacaksa ortadan kaldırılmalıdır. 

c) Panoramik kameralar, uzaydan 
yeryüzeyinin yüksek çözünürlüklü ve 
geniş açısal kaplamalı görüntülerini 
üretmektedirler. Rus KVR-1000, Itek 
firması  tarafından  geliştirilmiş  eski 
Amerikan KA-80 ve Corona fotoğrafla 
rını üreten KH-4 kameraları bu türün ör 
nekleridirler. Bu sistemlerde filmin poz- 
lanması, önünden geçen hareketli yarık 
tarafından sağlanmaktadır. Bu durumda, 
üzerindeki her satırın uzayda değişik ko 
num ve eğiklikte pozlanmış olduğu silin- 
dirik görüntü düzlemi oluşmaktadır (Şe 
kil 3). Panoramik geometri, dikdörtgen 
formatlı görüntü üzerinde ölçekte farklı- 

  



lıklar meydana getirecektir /10/. Görün-
tü formatı; Corona KH-4'de 5.5x76cm, 
KA-80'de 11.5x115cm ve Rus KVR-
1000'de 18x72cm dir ve formatın uzun 
kenarı cross-track (uçuş yönüne dik) 
doğrultudadır. Görüntü üzerindeki ölçek 
farklılığı problemi, KVR-1000 fotoğraf-
larının sadece 18xl8cm'lik merkezi kıs-
mının kullanıcılara sağlanmasına sebep 
olmaktadır. 

5.2. Tarayıcı Geometrileri 

Bütün yüksek çözünürlüklü uzay ta-
rayıcıları, görüntü algılama mekanizma-
sı olarak CCD doğrusal dizinlerini kul-
lanmaktadır. Bu tür sistemlerde mevcut 

üç ayrı görüntü alım geometrisi şu şekil-
de tanımlanabilir: - 

a) Günümüz SPOT ve IRS-1C/1D 
uydularında, bindirmeli görüntüler kom-
şu yörüngeler kullanılarak iki ayn uçuş-
tan elde edilir (Şekil 4). Gerekli bindir-
me, doğrusal dizinin önüne yerleştiril-
miş dönel ayna düzeneği ile sağlanır. Bu 
ayna sayesinde her yörüngesel geçiş sü-
resinde cross-track doğrultuda doğrusal 
dizinin odaklanması değişmektedir. 
Eğer aynı yeryüzü parçasına ait stereo-
görüntülerin alımı arasında önemli bir 
zaman aralığı mevcutsa bu değerlendir-
me aşamasında zorluklar yaratacaktır. 
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Bunun sebebi, iklim ve mevsim deği-
şimleridir (kuru/ıslak, yaz/kış). Bu etki-
ler özellikle stereo-değerlendirme süre-
cinde bindirmeli görüntü alanlarını oluş-
turmayı mümkün kılan dijital görüntü 
eşleştirme tekniklerinin kullanımını en-
gelleyebilecektir. 

b) Aksine M0MS-2P ve JERS-OPS 
uydularında yeryüzü aynı anda iki doğru-
sal dizin kullanılarak görüntülenir. Bunla- 

rın biri ileri doğru diğeri geriye doğru ba-
kacak şekilde eğilmişlerdir (Şekil 5). Bu 
durum, along-track (uçuş) doğrultusunda 
ve aynı uçuş hattı boyunca yeryüzünün 
stereo-değerlendirmesini sağlayacak bin-
dirmeli görüntü çekimine izin vermekte-
dir. Böylece, iklim ve mevsim değişimle-
rinden dolayı yeryüzü objelerinin ve alan-
larının görünümünde zaman farklılığın-
dan dolayı meydana gelecek radyometrik 
farklılıklar ortadan kaldırılmış olur. 
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c) Yüksek çözünürlüklü yeni Ameri-
kan uyduları, doğrusal dizin algılayıcıla-
rın düşeyden 45'ye kadar varan eğik 
doğrultulara yöneltmesini sağlayan ayna 
düzeneği yada uydunun kendisinin ta-
mamıyle dönüşünü kullanacaktır. Bu tür 
flexible-pointing (esnek-bakış) yeteneği 
sayesinde doğrusal dizin algılayıcılarla 
herhangi doğrultuda görüntü alımı müm-
kün olacaktır (Şekil 6). Buna ek olarak, 
bu düzenleme ile bindirmeli cross-track 
ve along-track görüntülerde üretilebile-
cektir 

oranı değerleri ile sağlanacaktır. 

II- Yüksek yer çözünürlüğü ve büyük 
görüntü ölçeği, görüntüde mevcut eğik-
lik ve nokta kayıklıklannı belirgin hale 
getirecektir. Bu durumda, görüntüler ha-
rita üretim ve revizyonu amaçları için 
kullanıldığında mevcut harita veya 
GIScıı> verisi ile çakıştırma işlemi aşa-
masında bu etkiler giderilmelidir. 

6. YENİ YAZILIM İHTİYACI 

Günümüz görüntü işleme yazılımları 
  

 

Özet olarak, yeni yüksek çözünürlük-
lü tarayıcı görüntüleri kullanıcılar tara-
fından bilinenlerden oldukça farklı ge-
ometrik karakteristiğe sahip olacaklar-
dır. 

I- Herhangi doğrultuda esnek bakış 
yeteneği ile çekilen görüntüde büyük 
eğiklik açılan mevcut olmakla birlikte 
stereoskopik görüş büyük baz/yükseklik 

yeni yüksek çözünürlüklü uzay görüntü-
lerinin geometrik konfigürasyonu ile 
uğraşabilecek yapıda değildirler. Fotog-
rametrik yazılımlar ise, çerceve-tipli ha-
va fotoğraflarını ve çok ender halde de 
cross-track konfigürasyon kullanan 
SPOT ve IRS-1C/1D uzay tarayıcı gö-
rüntülerini değerlendirme kapasitesine 
sahiptirler. MOMS-02 ve OPS gibi uy- 
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dulardan elde edilen along-track görün-
tülerin ölçümü ve işlenmesi için mevcut 
yazılımların çoğu Üniversite ve uzay 
araştırma organizasyonlarının elindedir. 
Örneğin, Alman Üniversitelerinin fo-
togrametri bölümlerinin oluşturduğu 
konsorsiyum MOMS-02 along-track 
stereoskopik görüntülerini değerlendire-
cek yazılım geliştirmiştir. Uzaktan algı-
lama yazılımları açısından bakıldığında, 
birçok paket program sadece basit şekil-
de görüntünün geometrik modellemesi-
ni yapabilmektedir. Uygulamada genel-
likle uzay görüntüleri, eğiklik ve nokta 
kayıklıklan dikkate alınmadan iki bo-
yutlu çerçeve görüntü olarak düşünül-
mekte ve polinom transformasyonların 
kullanımı ile görüntü harita referans sis-
temine uyuşturulmaktadır. Ancak, bu 
yöntemin yüksek çözünürlüklü uzay gö-
rüntüleri için yeterli olmayacağı aşikar-
dır. 

1. YENİ YÜKSEK 
ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UZAY 
GÖRÜNTÜLERİNİN 
ÖZELLİKLERİ 

Yeni yüksek çözünürlüklü uzay gö-
rüntüleri hakkında sorulacak ilk soru; 
neye benzeyeceği ve görüntü üzerinde 
hangi objelerin bulunup tanımlanabile-
ceğidir. Değişik kaynaklardan mevcut 
görüntülerin incelenmesi sonucu yeni 
görüntülerin kalitesi hakkında oldukça 
iyi bir fikir sahibi olunabilmektedir. Bu 
kaynaklara şu örnekler verilebilir: 

a) KVR-1000 ve KFA-3000 kamera-
ları ile daha önce çekilmiş yüksek-çözü-
nürlüklü uzay fotoğrafları. Birçok örnek, 

ilgili web sayfalarında mevcuttur III, ISI. 

b) Yer çözünürlüğü İm olan 1:40000 
ila 1:60000 ölçekli hava fotoğrafları. Bu 
tür görüntülere ait örnekler, özel sektör 
uydu firmalarının web sayfalarında CD-
ROM halinde mevcuttur. Örnek olarak, 
Space Imaging web sayfasında Carterra 
IKONOS CD'sini verebilir. 

8. HAVA FOTOĞRAFLARI İLE 
KARŞILAŞTIRMA 

Fotogrametrik kameralarla çekilen 
klasik hava fotoğrafları ile karşılaştırma, 
hem yer çözünürlüğü hemde çekilen gö-
rüntülerin örteceği alan boyutu açısından 
yapılabilir. 

8.1. Yer Çözünürlüğü 

Wild RC10 ve Zeiss RMK-TOP gibi 
eski hava kameraları ile çekilmiş negatif 
filmin çözünürlüğü, mm'de 40 çizgi çif-
tidir (401p/mm). 1:40000 ölçeğinde film 
üzerindeki en iyi çözünürlük olan 
llp/mm, yeryüzünde lm'ye eşit olacak-
tır. Leica RC30 ile FMC düzeneği ve in-
ce grenli emülsiyon içeren yeni seri Ze-
iss RMK-TOP hava kameralarında gö-
rüntü çözünürlüğü 601p/mm dir. Böylece 
1:60000 ölçeğinde film üzerindeki en iyi 
çözünürlük, İm boyutunda yer çözünür-
lüğü verecektir. 

Bu karşılaştırmada yüksek çözünür-
lüklü tarayıcı görüntüsünün lm'lik yer 
piksel boyutunun yer çözünürlüğü cin-
sinden 2m'ye eşit olduğunu belirtmek 
gerekir. Bunun nedeni, Keli faktörünün 
1 çizgi çiftini yaklaşık olarak 2 piksele 
eşitlemesidir III. 
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82. Alansal Kaplama 

Yeryüzünde kaplanan alan boyutu 
açısından bakıldığmda*yeni yüksek çö-
zünürlüklü görüntülerle 1:40000 ila 
1:60000 ölçekli hava fotoğrafları arasın-
daki benzerlik ortaya çıkmaktadır. 
1:40000 ölçekli standart 23x23cm for-
mat hava fotoğrafı, yeryüzünde 
9.2x9.2km alan kaplarken; 1:60000 öl-
çeğinde aynı hava fotoğrafı, 
13.8xl3.8km alan örtmektedir. 

Karşılaştırma yapıldığında, bir IKO-
NOS görüntüsü llxllkm'lik alan kap-
larken OrbView3 görüntüsü 8x8km'lik 
alan örtecektir. Bu görüntü formatlan da 
örtülen alansal boyut açısından belirgin 
benzerliği ortaya koymaktadır. 

9. YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 
UZAY GÖRÜNTÜ ÜRÜNLERİ 
VE PAZARLARI 

Yüksek çözünürlüklü uzay görüntü-
lerinden elde edilebilecek ürünler hak-
kında gerçeğe yakın tahminler yapılabi-
lirken aynı şeyi onların pazar ve aplikas-
yonları için yapmak oldukça zordur. 
Özellikle, bu görüntülerin onlarla aynı 
niteliklere sahip hava fotoğrafçılığı ve 
ürünleri ile anlamlı karşılaştırılmasına 
imkan verecek fiyat listesinin yokluğun-
da bu böyle olacaktır. 

9.1. Ürünler 

Yüksek çözünürlüklü görüntülerden 
elde edilmesi beklenen değişik ürünler 
şunlardır:- 

a) Eğikliği ve nokta kayması hataları 
giderilmiş orto-görüntüler 

 

b) İm yer piksel boyutlu yüksek-çö- 
zünürlüklü pankromatik görüntü verisi 
nin 4m yer piksel boyutlu çok-görüngeli 
görüntü verisi ile çakıştmlması ile olu 
şan zenginleştirilmiş görüntüler 

c) Stereo-görüntü çiftlerden oluşturu 
lan sayısal yükseklik modeli 

d) 3 boyutlu çizgisel harita 

e) Tematik harita 

92. Katma Değerli Ürünler ve Ser-
visler 

Bu konu üzerinde fotogrametri ve 
uzaktan algılama dünyasında uzun za-
mandır tartışma sürmektedir. Örneğin, 
Space Imaging ve onun kıta veya ülke-
bazlı kolları ve dağıtım kuruluşları yuka-
rıda sıralanan değişik ürünleri GIS-
uyumlu formatta sağlamayı tasarlıyor-
lardı. Buna ek olarak, üzerinde sadece 
temel geometrik düzeltmelerin yapılmış 
olduğu ham veri veya görüntüyü kullanı-
cıya vermemeyi düşünüyorlardı. Tama-
men benzer fikirlere Earthwatch ve Or-
bimage firmaları da hakimdi. 

Potansiyel kullanıcıların bu çeşit fir-
ma fikirlerine karşı reaksiyonları olduk-
ça güçlü olmuştur. İlk önce, özel sektör-
tabanlı uydu operatörleri ve onların kol-
larının yukarıda sıralanan değişik ürün-
leri kullanıcılara sunabilecek yeterli tec-
rübe ve beceriye sahip olup olmadıkları-
na dair kuşkular ortaya koyulmuştur. 
Bundan başka; Landsat, SPOT ve IRS-
1C/1D görüntü verisinin ham formatta 
yada temel düzeltme ile sağlandığı vur-
gulanmış ve kullanıcıların bu alanda ye-
terli yetenek ve bilgiye sahip kendi uz- 
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manian ile ileri işlem adımlarını gerçek-
leştirebileceği belirtilmiştir. Birçok kul-
lanıcı, bu çeşit lokal bilgi ve uzmanlığın 
uydu firmaları veya onların ülke veya kı-
ta-bazlı kolları ve dağıtım kruluşlarmca 
sağlanamayacağına inanmaktadır. 

9.3. Yeni Pazarlar 

Yeni yüksek çözünürlüklü uzay gö-
rüntü ürünlerinin pazarları üzerinde spe-
külasyon ve tartışmalar devam etmekte-
dir. Ana pazar, bu görüntülere savunma 
ve güvenlik amaçlan için ihtiyacı olan 
ülkelerdir. Diğer bir pazarda haber med-
yasıdır (TV, gazeteler, vb.). Sel, fırtına, 
orman yangını, deprem ve erozyon gibi 
doğal felaketler; petrol kirliliği, hava 
kirliliği ve patlamalar gibi insan kaynaklı 
felaketleri belirleyen görüntülerin 
anında satış yapması beklenmektedir. 
Bu şekilde yüksek çözünürlüklü görün-
tünün gerçek-zamanlı elde edimi, bu tür 
felaketlerin etki ve ölçeğini ortaya koy-
mada yardımcı olabilecektir. 

10. Aplikasyonlar 

Burada sadece özel sektör-tabanlı 
uydu operatörleri tarafından belirtilen 
ana aplikasyon alanları verilecektir. 
Bunlar, onlann broşürlerinde ve web 
sayfalarında mevcuttur. Tabii ki birçok 
diğer uygulamanın uydudan gerçek veri 
elde edilmeye başladığında doğacağını 
tahmin etmek zor değildir. 

a) Kartografya : özellikle küçük öl 
çekli çizgisel harita yapımı ve revizyo 
nunda 

b) Ziraat: ürün işleme ve daha kali 
teli ürün yetiştirme çalışmalarında 

 

c) Ormancılık : onnan alanlarının iz 
lenip hastalıklı bölgelerin tesbiti ve ke 
reste miktarının belirlenmesinde 

d) Çevresel: kıyı bölgelerinin takibi, 
arazi kullanım değişikliklerinin izlenme 
si, kirlilik boyutunun tahmininde 

e) Kırsal ve şehir planlamasında 

f) Maden aramada. 

H.SOÎÎUÇ 

Yeni yüksek çözünürlüklü Amerikan 
uyduları ile hava fotoğrafçılığının sağla-
dığı fotografik ürün kalitesinde veri eri-
şimine katkı sağlanacağı açık olmakla 
birlikte bu verinin gerçek düzeyi bu tür 
uydu görüntülerinin farklı harita üretim 
uygulamaları sonucu ortaya koyulabile-
cektir. IKONOS uydusunun başarılı yö-
rüngeye yerleştirimi ile uzaktan algılama 
teknolojisinin özellikle harita üretim po-
tansiyelinde yeni bir çığır açılmış ve ar-
tık yıllardan beri semantik (yoruma da-
yalı) bilgi kaynağı olarak işlev gören uy-
du görüntüleri 3-boyutlu koordinat verisi 
üretim amacıyla değerlendirme süre-
cinde dikkate alınmaya başlamışlardır. 
Bu yöndeki gelişmelere bu görüntüler 
özellikle Üniversiteler gibi araştırma ku-
rumlan için erişilebilir olduğunda önemli 
katkı yapılabilecektir. Aynca, Early-
Bird ve Orbimage gibi firmalann alter-
natif yüksek çözünürlüklü uydulannda 
görüntüleri harita yapım organizasyon-
lan için ulaşılabilir olduğunda bu tür 
uzaktan algılanmış verinin fotogramet-
rik kapasitesi hakkında her alanda yapı-
lacak değişik araştırmalar sonucu iyi bir 
fikir sahibi olunabilecektir. 
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