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Değerli okuyucular, sayg›değer meslektaşlar›m›z,

Hakemli Dergimizin üçüncü say›s›n› ilgilerinize sunu-

yoruz. Öngörmüş olmam›za karş›n ikinci say› da ne ya-

z›k ki renkli bas›lamad›. Bunun tek nedeni, posta gider-

leri ile renkli bask›n›n birlikte getirdiği parasal yükün,

Odam›z›n tüm mali dengelerini olumsuz etkileyecek bi-

çimde ağ›r olmas›d›r. Öte yandan dergimizde sergilene-

cek bilimsel çal›şmalarda, mesleğimizin özelliği gereği

harita, resim vb. tamamlay›c› bilgilerin etkisinin tek

renkli bask›da önemli derecede azalacağ› aç›kt›r. Çö-

züm için,  değerli meslektaşlar›m›z›n posta giderlerine

katk›lar› çare  olarak görülmektedir. Değerli meslektaş-

lar›m›z›n, y›lda iki kez yay›mlanan dergimiz için fazla

bir külfet olmayacak bu katk›y› anlay›şla karş›layacak-

lar›ndan kuşku duymuyoruz. Dergi, meslektaşlar›m›za,

istenirse posta masraf› ödemeli olarak ya da odam›z

şube ve il, ilçe temsilciliklerinden bedelsiz olarak alma-

lar› seçeneklerinden birisi ile ulaşacakt›r.          

İkinci say›m›zda da değindiğimiz gibi, dergide ya-

y›mlanmas› istenilen yaz›lar›n çok uzun olmamas›na,

(10 sayfay› geçmemesine) önem veriyoruz. Bu koşul

değişik nedenlerden hakemli bir dergi için gerekli ol-

maktad›r. Yazarlar›n kendi değerlendirmelerine göre,

vazgeçilemeyecek bilgilerin aktar›lmas› ile bu k›s›tla-

man›n d›ş›na ç›k›lmas› zorunlu olursa, bu durumdaki

yaz›lar›n birbirini izleyen en çok iki say›da verilecek bi-

çimde bölünmesi uygun olabilecektir.   Yazarlar›n bu

hususta da Dergi Yönetimine yard›mc› olmalar›n› dili-

yoruz. 

Bu say›da da, diğer say›larda olduğu gibi, ilginizi

çekeceğini umduğumuz yaz›lar bulacaks›n›z. Naci Yas-

t›kl›’n›n, “Alg›lama Sistemlerinin Doğrudan Yöneltil-

mesi” ad› alt›ndaki makalesinde, hava fotogrametrisin-

de ve diğer  alg›lama sistemleri ile kaydedilen görüntü-

lerin yöneltilmesinde, diğer bir ifade ile, fotoğraf koor-

dinat sistemindeki koordinatlar›n›n referans koordinat

sistemine dönüşümü için gerekli olan  6 adet d›ş yönelt-

me eleman›n›n doğrudan belirlenmesini olanakl› hale

getiren “Inertial  Measurement Unit”  (IMU) ve “Diffe-

rential Global Positioning System” (DGPS)’in birlikte

kullan›lmas› ile elde edilen GPS/IMU sistemi  aç›klan-

maktad›r. 

Bunu izleyen ve ortak bir çal›şma olan “Deformas-

yon Analizinde Duyarl›l›k” çal›şmas›, yap›, baraj, yer

kabuğu gibi nesnelerde olas› hareketlerin belirlenmesi

amac› ile yap›lan jeodezik ölçmeler ve  bunlar›n bu

amaç doğrultusundaki irdeleme ve yorumlama yöntem-

leri  k›saca aç›kland›ktan sonra, gerek deformasyon

analizi amac› için kurulacak jeodezik ağlar›n yap›s› ve

gerekse bu ağlarda yap›lacak ölçülerin doğruluğuna da-

yal› olarak , sonuç değerlerin deformasyon olarak yo-

rumlanabilmesindeki güvenirlik incelenmektedir. 

“Görüntülü Kent Rehberleri Ve Konya Uygulamas›”

makalesinde İ.Bülent Gündoğdu, mekansal bilgi sis-

temlerinin bir uygulamas› olarak, yenilerde oluşturul-

mas› ve kullan›m› d›ş ülkelerde, özellikle internet arac›-

l›ğ› ile yayg›n hizmete sunulan kent rehberleri parale-

linde, değişik yaz›l›mlara dayal› olarak oluşturduğu bir

program ile şehre ilişkin değişik bilgileri sorgulayabil-

diği Konya şehrinin kent rehberini aç›klamaktad›r. Ön-

ce bir kent rehberinde temel unsurlar, veri depolama ve

sorgulama yöntemi ile kent rehberlerinin yap›s› ve bek-

lentiler anlat›lm›ş, sonra uygulamaya ilişkin aç›klama-

lar yap›lm›şt›r. En içten temenni, bu bireysel ve bölge-

sel çal›şmalarda bir sistem birliğinin sağlanmas›, birey-

sel deneyim birikimlerinin yayg›n değerlendirme yol ve

yöntemlerinin bulunmas›d›r.

Diğer bir çal›şma, Ali Can Demirkesen’nin “Uydu

Görüntülerinden Göllerin Etkileşimli Ç›kar›m›” ad› al-

t›ndaki  çal›şmas›d›r. Demirkesen, bu çal›şmada yine

güncel bir konu olan uzaktan alg›lama uygulamalar›na

bir örnek sergilemektedir. Çevre planlamas›nda, tar›m-

sal sulama projelerinde, baraj yap›m› ön araşt›rmalar›n-

da, doğal su kaynaklar›n›n ekonomik olarak kullan›lma-

s› gibi uygulamalarda gerekli olan bilgilerin, göllerin

uzaktan alg›lama  ile alg›lanmas› sonucu elde edilmesi,

ABD’de Colorado Eyaleti, Boulder bölgesinin Landsat

TM çok bandl› uydu görüntüleri kullan›larak deneysel

olarak örneklenmektedir.

Editörler Grubundan
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Erol Köktürk’ün bir konferans›ndan dergiye uyarla-

d›ğ› “Haritac›l›ğ›n 5000 Y›ll›k Yürüyüşü  (Tarihsel Sü-

reç-Gelişme Dinamikleri)” ad› alt›ndaki yaz›s›, mesleki

ve mesleğe yak›n disiplinlerdeki gelişmeleri kronolojik

bir biçimde aktarmakta  ve okuyucular›, ilk çağlardan

başlayarak günümüze kadar zaman yolculuğunda do-

laşt›rmaktad›r. Dergi s›n›rlar›n› aşt›ğ› için, konferans

metni ne yaz›k ki bir bütün olarak verilememiş, I. ve II.

Bölüm olarak birbirini izleyecek bölümler halinde akta-

r›lmas› zorunluğu doğmuştur. Bu say›daki I. Bölümde,

önce “haritac›l›k alan›ndaki gelişmelerin zaman dizini”

ad› alt›nda, tarih s›ras›nda , kayda değer gelişmeler s›-

ralanm›ş, daha sonra Haritac›l›ğ›n Özü başl›ğ› ve alt

başl›klarda Harita ve Haritac›l›k kavramlar›n›n felsefi

bir aç›klamas› yap›lm›şt›r. Sonlarda  haritac›l›ğ›n hika-

yesinde milattan önceki ve hemen sonraki dönemlerde

gelişmeler özetlenmiştir. Bu say›y› izleyen dergi say›-

s›nda haritac›l›k milattan günümüze aktar›lacakt›r. 

“Bilimsel Yaz›mda Biçim ve GİYBİS Düzenleme-

si”, bu say›n›n son yaz›s›d›r. Çetin Mekik bu yaz›s›nda

(Giriş, Yöntemler, Bulgular, İrdeleme ve Sonuçlar) ke-

limelerinin baş harflerinden oluşan GİYBİS ad› alt›nda

özetlediği, bilimsel bir makalenin genel kabul görmüş

yaz›m biçimindeki temel unsurlar›n› anlatmaktad›r.

Dergimiz için de “kurallar” olarak özetlediğimiz esasla-

ra çağr›ş›m yapan ve bu kurallarla örtüşen GİYBİS’in,

genç araşt›rmac›lar›n çok faydalanabilecekleri bir kay-

nak olarak değerlendirilmesi san›r›z yerinde olacakt›r.

Sayg›lar›m›zla ilgilerinize sunar›z!
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Özet

Bu çal›şmada, GPS/IMU verileri kullan›larak doğrudan alg›lay›c›
yöneltilmesi ve doğrudan yöneltme kavramlar› incelenmiştir. Bu-
nun için doğrudan yöneltme kavram›, fotoğraf  koordinatlar› ve
GPS/IMU sistemi ile elde edilen konum ve dönüklük verileri yar-
d›m›yla üç boyutlu koordinatlar›n elde edilmesinde kullan›lan yak-
laş›m irdelenmiştir. Uçakta kullan›lan alg›lama sistemlerindeki
yöneltme doğruluk gereksinimleri, bütünleşik GPS/IMU sistemleri
ve bu sistemlerle kullan›lan teknolojiler özetlenmiştir. Gerçek
uçuş koşullar›nda iç yöneltme elemanlar›n›n belirlenmesi, alg›la-
ma sistemi, GPS ve IMU aras›ndaki ilişkinin tan›mlanmas›n› kap-
sayan sistem kalibrasyonu yaklaş›m› sunulmuştur. Doğrudan yö-
neltme yaklaş›m› doğruluk potansiyeli, “Integrated Sensor Orien-
tation” isimli test çal›şmas› verileri kullan›larak araşt›r›lm›ş, elde
edilen sonuçlar klasik ve GPS destekli fotogrametrik nirengi so-
nuçlar› ile karş›laşt›r›lm›şt›r. 

Anahtar Sözcükler
Fotogrametri, GPS, IMU, Sistem Kalibrasyonu, Doğrudan Yönelt-

me 

Abstract

Direct  Sensor Orientation

In this study, the concepts of direct sensor orientation and direct
georeferencing by using GPS/IMU data, are investigated. For this,
the concept of direct georeferencing, principle of extracting 3D
coordinates from image coordinate and GPS/IMU data are desc-
ribed. Georeferencing accuracy requirement for airborne survey
system, integrated GPS/IMU system and used technologies are
summarized. System calibration, which include the determination
of the actual interior orientation of camera in flight condition and
determination of the relation between camera, GPS and  IMU are
presented. Accuracy performance of Direct georeferencing is in-
vestigated by using data set of test study named “Integrated Sen-
sor Orientation”. Obtained results are compared with traditional
aerial triangulation and GPS supported aerial triangulation. 

Key Words
Photogrammetry, GPS, IMU, System Calibration, Direct Sensor

Orientation, 

1. Giriş

Alg›lama sistemleri ile kaydedilen görüntü ve fotoğraflar›n

değerlendirilmesinde en önemli iş ad›mlar›ndan biri yönelt-

me işlemidir. Yöneltme, alg›lama sistemleri ile elde edilen

görüntü veya fotoğraf için tan›mlanan koordinat sistemi ile

referans koordinat sistemi aras›ndaki dönüşüm parametrele-

rinin belirlenmesi olarak tan›mlanabilir ve alg›lay›c›lar›n

yöneltilmesi olarak da isimlendirilmektedir. 

Yöneltme problemi, klasik hava fotogrametrisinde ko-

num ve dönüklük verilerinden oluşan alt› adet d›ş yöneltme

elemanlar›n›n (izdüşüm merkezinin üç koordinat› X0,Y0, Z0

ve üç dönüklük aç›s› ω, ϕ, κ) belirlenmesi olarak tan›mlan-

maktad›r. Hava fotogrametrisinde bu yöneltme problemi,

dolayl› yöntem olarak isimlendirilen fotogrametrik nirengi

yaklaş›m› ile çözülmektedir. Fotogrametrik nirengi yönte-

minde, yer kontrol noktalar› ve bu yer kontrol noktalar›n›n

fotoğraf koordinatlar›, bağlama noktalar› ve kamera bilgile-

ri kullan›larak bilinmeyen d›ş yöneltme elemanlar› dengele-

me işlemi ile toplu olarak belirlenmektedir. Modeller veya

fotoğraflardan oluşan blok için d›ş yöneltme elemanlar› top-

lu olarak bağ›ms›z modellerle ve ›ş›n desteleri ile En Küçük

Kareler (EKK) yöntemi kullan›larak dengelemeli olarak be-

lirlenmektedir (YAŞAYAN 1973). 

Gelişen GPS teknolojisi ile izdüşüm merkezinin koordi-

natlar› GPS ile belirlenmektedir. GPS destekli ›ş›n desteleri

ile blok dengeleme, çok iyi araşt›r›lm›ş (ACKERMANN

1992; ACKERMANN ve SCHADE 1993; JACOBSEN

1993) ve standart bir uygulama haline gelmiştir. Bugün

yer kontrol noktas› ihtiyac› önemli ölçüde azalsa bile sis-

tematik GPS hatalar›n›n giderilmesi ve datum dönüşümü

için yer kontrol noktalar›na ihtiyaç vard›r. Lazer taray›c›

sistemlerin gelişimi ile başlayan, çok bantl› taray›c› sis-

temler ve say›sal kameralar›n gelişmesi ile devam eden sü-

reçte elde edilen görüntülerin yöneltilmesi gündeme gel-

miştir. Taray›c› sistemlerle elde edilen görüntülerin yönel-

tilmesi problemi tarama çizgisi için konum ve dönüklük

verilerine ihtiyaç duyulmas› nedeni ile karmaş›kt›r. Bu gö-

rüntülerin yöneltilmesinde fotogrametrik nirengi yöntemi-

nin kullan›lmas›, çok say›daki kontrol noktas› ihtiyac› se-

bebiyle oldukça zordur (SCHWARZ vd. 1993). Bu yeni

alg›lama sistemleri ile kaydedilen görüntülerin yöneltilme-

sinde araşt›rmalar 6 adet d›ş yöneltme eleman›n›n doğru-

dan belirlenmesi üzerine yoğunlaşm›şt›r. Bu çal›şmalar so-

Alg›lama Sistemlerinin Doğrudan Yöneltilmesi 

Naci YASTIKLI1

___________________________________________________________
1  

Dr. Araş. Gör., Y›ld›z Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl. Fotogrametri ve Uzaktan Alg›lama Anabilim Dal›,

34349, Beşiktaş/İstanbul
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nucunda “Inertial Measurement Unit”  (IMU) ve “Diffe-

rential Global Positioning System” (DGPS)’in birlikte kul-

lan›lmas› ile elde edilen GPS/IMU sistemi yard›m› ile d›ş

yöneltme elemanlar›n›n doğrudan belirlenmesi olanakl› ha-

le gelmiştir.

GPS ve IMU sistemlerinin birlikte kullan›m› ile oluşan

GPS/IMU sisteminin temeli navigasyon sistemlerine dayan-

maktad›r. Navigasyon sistemleri, özellikle ‘‘Inertial Navi-

gation Systems’’ (INS), askeri ve bilimsel uygulamalar›n

önemli bir parças› olmuştur (FARRELL ve BARTH 1999).

IMU ve INS sistemleri birçok literatürde birbirinin yerine

kullan›lmaktad›r. INS sistemleri, IMU sistemini ölçme biri-

mi olarak içermekte ve buna ek olarak konum ve yönlendir-

me fonksiyonlar› genellikle bir yaz›l›mla gerçekleştirilmek-

tedir (COLOMINA 1999). 

Bugünkü anlamda standart GPS/INS üretimini,  Ameri-

ka Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri askeri navigasyon

uygulamalar›nda kullan›lmak üzere 1940’l› y›llar›n sonla-

r›nda gerçekleştirmiştir (SCHERZINGER 2001). 1970’li

y›llarda harita üretim kurumlar› INS sistemini ölçme aleti

olarak görmüşlerdir. Bu y›llarda INS sistemi, uçakta kulla-

n›lan uzaktan alg›lama sistemlerinde dönüklük aç›lar›n›n

belirlenmesinde kullan›lm›şt›r. Boyutlar›n›n büyük, ağ›rl›-

ğ›n›n fazla ve özellikle pahal› olmas› nedeniyle ölçme uy-

gulamalar›nda çok fazla kullan›lamam›şt›r. Sonraki y›llarda

1975-1985 y›llar› aras›ndaki gelişmeler ve  özellikle lazer

jiroskoplar›n üretilmesi ile bu s›n›rlamalar ortadan kald›r›l-

m›ş ve  sonuçta GPS ve IMU’nun birlikte kullan›lmas› ile,

uzaktan alg›lama uygulamalar›nda doğrudan yöneltme yak-

laş›m›n›n gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur. 

Doğrudan alg›lay›c› yöneltmesi olarak isimlendirilen ve

GPS/IMU sistemleri yard›m› ile d›ş yöneltme elemanlar›n›n

doğrudan belirlendiği bu yeni teknoloji, klasik film kamera-

lar, lazer taray›c› sistemler (LIDAR), yapay aç›kl› radarlar

(SAR), Interferometrik SAR (InSAR), say›sal dizi taray›c›-

lar, çok bantl› taray›c›lar ve say›sal kameralarla görüntü

kaydeden uçaktaki uzaktan alg›lama sistemlerinde kullan›l-

maktad›r (SKALOUD 2002).  

2. Doğrudan Yöneltme Yaklaş›m›

Yöneltme, alg›lama sistemi ile elde edilen fotoğraf veya gö-

rüntü koordinat sistemi ile, sonuç ürünün sunulacağ› nesne

koordinat sistemi aras›ndaki dönüşüm işlemi olarak tan›m-

lanabilir. Bu problem hava fotogrametrisinde, fotoğraf ko-

ordinat sistemindeki fotoğraf koordinatlar›n›n referans ko-

ordinat sistemine dönüşümü şeklindedir. Referans koordi-

nat sistemi, bu durumda, genellikle ülke koordinat sistemi-

dir. Böyle bir dönüşüm problemi,

XP X0 xP

YP = Y0 +αRr
f yp (1)

ZP P
Z0 r _f f

şeklinde formüle edilebilir. Burada (XP, YP, ZP), referans

koordinat sistemindeki koordinatlar,  xP , yp bir P noktas›na

karş›l›k gelen  P' noktas›n›n fotoğraf koordinat sisteminde-

ki koordinatlar›, f  odak uzakl›ğ›, α ölçek katsay›s› ve Rr
f iki

koordinat sistemi aras›ndaki ortogonal dönüşüm matrisidir.

Bu eşitliklerde α’n›n yok edilmesi ile izdüşüm denklemleri

elde edilir. Bu izdüşüm denklemleri ile çal›şabilmek için,

fotogrametrik kameran›n odak uzakl›ğ› ve asal noktan›n ko-

numu (f, x0, y0)’dan oluşan iç yöneltme elemanlar› ve fotoğ-

raf çekim noktalar›n›n konumu ve dönüklük aç›lar› (X0, Y0,

Z0,  ω, ϕ, κ)’dan oluşan d›ş yöneltme elemanlar›n›n bilin-

mesi gerekir. D›ş yöneltme elemanlar›, hava fotogrametri-

sinde fotoğraf bloğundaki tüm fotoğraflar için birlikte  fo-

togrametrik nirengi yöntemi ile ve EKK yaklaş›m› ile bulu-

nur. GPS/IMU sistemi, konum ve dönüklük aç›lar›n›n hare-

ket halindeki platformdan  doğrudan ölçülmesine imkan sağ-

lar. Doğrudan yöneltme, uçak, helikopter vb. hareketli plat-

formlardan kay›t an›nda alg›lay›c›n›n konum ve dönüklük

bilgilerinin doğrudan ölçülmesi olarak tan›mlanabilir. Pren-

sip olarak, GPS/IMU sistemi kullan›larak hava fotoğraflar›-

n›n d›ş yöneltme elemanlar› fotogrametrik nirengiye, dolay›-

s›yla yer kontrol noktalar›na gerek olmadan belirlenebilir.

Bu teknoloji doğrudan alg›lay›c› yöneltilmesi olarak isim-

lendirilmektedir. Doğrudan yöneltme kavram›, doğrudan al-

g›lay›c› yöneltilmesi kavram›n› içermekle birlikte, kaydedi-

len görüntü üzerinde yap›lan ölçümlerin referans koordinat

sistemindeki koordinatlar›n›n hesaplanmas› gibi sonraki he-

sap aşamalar›n› da içermektedir (HEIPKE vd. 2001). Ko-

num ve dönüklük aç›lar›n›n GPS/IMU sistemi kullan›larak

doğrudan ölçülmesi durumunda doğrudan yöneltme için

eşitlik (SCHWARZ vd. 1993; SCHWARZ 1995):

XP X0 dx xp
YP = Y0 +Rr

g dy +αRr
g dRg

f yp (2)

ZP r
Z0 r

dz g _ f    f

şeklindedir. GPS anteni, IMU ve kamera hareketli platfor-

ma her ne kadar birbirine yak›n yerleştirilmeye çal›ş›lsa da

konumlar› fiziksel olarak birbirinden farkl›d›r. Fotogramet-

rik kameran›n izdüşüm merkezinin konumunun referans

koordinat sisteminde belirlenebilmesi için, IMU ile aras›n-

daki sabit öteleme vektörü; dr = (dx, dy, dz)
T GPS/IMU ile

belirlenen konum bilgisine eklenmelidir. Bu öteleme vek-

törünün bileşenleri uçuştan önce klasik ölçme teknikleri ile

belirlenir. Benzer şekilde, IMU platform koordinat sistemi

ile fotoğraf koordinat istemi aras›nda sabit dönüklük matri-

si; dRg
f = (δω, δϕ, δκ)T, kamera izdüşüm merkezindeki dö-

nüklüklerin belirlenmesi için dikkate al›nmal›d›r. Bu sabit

dönüklük matrisi dRg
f 'nin belirlenmesi, alg›lama sistemle-

rindeki koordinat eksenlerinin fiziksel olarak gözleneme-

mesi sebebi ile karmaş›kt›r. Problem, dönüklük matrisi

dRg
f 'nin kalibrasyon uçuşu kullan›larak belirlenmesiyle çö-

zülür.

-6-

Yast›kl› N., Alg›lama Sistemlerinin Doğrudan Yöneltilmesi hkm 2004/90

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )



2.1 Alg›lama sistemleri için d›ş yöneltme
elemanlar› doğruluk gereksinimleri

Uçakta kullan›lan alg›lama sistemleri denilince akla ilk fo-

togrametrik kameralar gelmektedir. Son y›llarda dizi taray›-

c›lar ve CCD kameralar›n uçakta kullan›lmas› ile birlikte

say›sal görüntü kayd› olanakl› hale gelmiştir. Benzer şekil-

de sentetik aç›kl› radar (SAR) uçaklarda kullan›lan diğer bir

alg›lama sistemidir. Bu iki sistemin fotogrametrik kamera-

lardan fark›, alg›lay›c›lar›n yöneltilmesi için konum ve dö-

nüklük bilgileri yan›nda h›z verilerine de ihtiyaç duyulma-

s›d›r. Uçakta kullan›lan bu alg›lama sistemlerinin yöneltil-

mesi için konum, dönüklük aç›lar› ve h›z için doğruluk ge-

reksinimleri Tablo 1'de özetlenmiştir (SCHWARZ 1995). 

Tablo1: Alg›lama sistemlerinde d›ş yöneltme elemanlar›

doğruluk gereksinimleri

Doğruluk Gereksinimi
Alg›lama sistemi Konum Dönüklük H›z

Aç›lar›
Fotogrametrik Kamera 0.05–0.1 m 15" - 30" -

Dizi taray›c›lar ve

CCD kameralar 0.25-1.0 m 1' - 3' 1 - 2 cm/s

Sentetik aç›kl› 2 – 4 m 15" - 30" 0.02-0.05 

radarlar (SAR) cm/s

Tablo 1’de fotogrametrik kameralarda büyük ölçekli fotoğ-

raflar için konum ve dönüklük aç›lar› doğruluk gereksinim-

leri verilmiştir. Farkl› uygulamalar için konum ve dönüklük

aç›lar›n›n doğruluğu, üretilen haritan›n ölçeği, dolay›s›yla

çekilen fotoğraf ölçeği ile doğrudan ilgilidir.

3. GPS/IMU Sistemi

Alg›lama sistemlerinin doğrudan yöneltilmesi GPS/IMU

sistemi ile elde edilen konum ve dönüklük verilerine dayan-

maktad›r. Diferansiyel GPS ve IMU verileri Kalman filtre-

leme yöntemi ile birleştirilmekte, konum ve dönüklük veri-

leri için yüksek doğruluk elde edilmektedir. 

IMU ölçümleri ile konum, h›z ve dönüklük verileri k›sa

zaman dilimi için oldukça yüksek doğruluklu elde edilebi-

lir. IMU ile elde edilen verilerin doğruluğu zamana bağl›

olarak azalmaktad›r ve bu özellik bu sistemin en önemli s›-

n›rlamas›d›r. Bu nedenle IMU sistemleri tek baş›na bağ›m-

s›z olarak konum, h›z ve dönüklük verilerinin belirlenme-

sinde kullan›lamamaktad›r. GPS ölçümleri ile desteklene-

rek IMU’nun bu s›n›rlamalar› aş›lmakta, bütünleşik

GPS/IMU sistemi ile yüksek doğruluklu konum, h›z ve dö-

nüklük verileri elde edilmektedir. IMU, GPS sinyal kesil-

mesi durumunda GPS ölçümlerini destekler ve konum ve

h›z verisi sağlar. IMU’nun  sistematik hatalar› ve zamana

bağl› hatalar›n›n düzeltilmesi için ek verilerle desteklenme-

si gerekmektedir. GPS, verilerinin zamana bağl› olarak doğ-

ruluğunun değişmemesi nedeniyle IMU verilerinin destek-

lenmesi için en uygun sistemdir. GPS ölçüleri yard›m›yla

IMU’nun zamana bağl› ve sistematik hatalar› doğru bir şe-

kilde kestirilmektedir (CRAMER 1999).
GPS ile konum belirleme yöntemi kullan›larak pek çok

uygulama yap›lm›şt›r ve konu ile ilgili çok say›da yay›n bu-

lunmaktad›r. Bu nedenle GPS ölçümleri ile ilgili olarak bu

bölümde ayr›nt›l› bilgi verilmeyecektir. IMU, birbirine dik

üç eksen üzerine birbirine paralel yerleştirilmiş jiroskop ve

ivme ölçerden oluşmaktad›r. Ölçme prensibi Newton’un

“Sürtünmesiz bir ortamda hareketsiz bir kütle, d›şar›dan
bir kuvvet veya tork etki etmediği sürece hareketsiz kal›r,
sabit h›zla hareket eden bir kütle ise sabit h›zla hareketine
devam eder.” şeklinde ifade edilen eylemsizlik prensibine

dayanmaktad›r. IMU, hareket halindeki araca ait aç›sal h›z

(ωig) ve kuvvet (fg) vektörlerini sürekli olarak ölçmektedir.

Aç›sal h›z vektörü (ωig), platform koordinat sisteminin iner-

siyal koordinat sistemine göre dönüklüğünü tan›mlamakta-

d›r. Kuvvet vektörü (fg), hareket halindeki araca etki eden

bütün kuvvetleri içermektedir. Hareket halindeki arac›n

inersiyal koordinat sistemine göre doğrusal ivmeler toplam›

bu ölçümler yard›m›yla belirlenebilir. Belirlenen doğrusal

ivmelerin zamana göre integrali al›narak h›z verileri, zama-

na göre ikinci integrali al›narak istenen konum verileri elde

edilir (CRAMER  1997; MOSTAFA 1999).

Dönüklük bilgileri, IMU’nun bileşenlerinden biri olan

jiroskoplar yard›m›yla belirlenmektedir. Doğrudan alg›lay›-

c› yöneltilmesi ve  doğrudan yöneltme işleminin sonuç doğ-

ruluğu daha çok dönüklük bilgilerinin doğruluğuna bağl›-

d›r. Doğrudan alg›lay›c› yöneltmesi amaçl› olarak kullan›-

lan jiroskoplar, aç›sal momentumun korunumu ve “sagnac

effect” ilkesine dayanmaktad›r. Aç›sal momentumun koru-

numu ilkesine göre tasarlanm›ş jiroskoplara örnek olarak

“Dry Tuned” jiroskoplar verilebilir. “Sagnac effect” ilkesi,

kapal› bir tüp içerisinde hareket eden ›ş›ğ›n eylemsizlik

prensibine dayanmaktad›r. Bu ilkeye göre tasarlanm›ş jiros-

koplara örnek optik jiroskoplar olarak s›n›fland›r›lan lazer

jiroskoplar  ve fiber optik jiroskoplar verilebilir. Bu jiros-

koplar›n çal›şma prensipleri, elde edilen dönüklük belirleme

doğruluklar›, hata kaynaklar› ve GPS ve IMU verilerinin

birleştirilmesinde kullan›lan yaklaş›mlar ile ilgili ayr›nt›l›

bilgiler YASTIKLI (2003) de bulunabilir. 

4. Sistem Kalibrasyonu

Doğrudan yöneltme yaklaş›m›nda sistem kalibrasyonu, kla-

sik fotogrametrik nirengi yaklaş›m›na göre daha çok önem

taş›maktad›r. GPS/IMU ile, alg›lama sisteminin görüntü

kayd› s›ras›ndaki konum ve dönüklük verilerinden oluşan

d›ş yöneltme elemanlar› doğrudan ölçülmektedir. Fotogra-

metrik nirengi yaklaş›m›nda, d›ş yöneltme elemanlar›, do-

layl› olarak yer kontrol noktalar›na dayal› enterpolasyon ile

belirlenmektedir. Doğrudan yöneltme yaklaş›m›nda yeryü-

zündeki bir P noktas›n›n nesne koordinat sistemindeki koor-

dinatlar›, ölçülen fotoğraf veya görüntü koordinatlar› ve

doğrudan ölçülen d›ş fotoğraf yöneltme elemanlar› ile alg›-

lay›c›n›n izdüşüm merkezinden yap›lan extrapolasyon ile

belirlenmektedir. Bu nedenle varsay›lan matematiksel mo-
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del ile görüntü kayd› veya fotoğraf çekimi s›ras›ndaki en

ufak bir değişim, nesne koordinat sisteminde hataya sebep

olacakt›r. Alg›lay›c›n›n geometrisinin çok iyi belirlenmesi

ve alg›lay›c› (fotogrametrik kamera), GPS ve IMU aras›n-

daki ilişkinin belirlenmesi, doğrudan yöneltme yaklaş›m›-

n›n sonuç doğruluğuna doğrudan etki etmektedir. 

Sistem kalibrasyonu yaklaş›m› GPS, IMU ve alg›lama

sisteminden oluşan alg›lay›c›lar›n ayr› ayr› kalibrasyonu ya-

n›nda, bunlar›n birbirine göre kalibrasyonunu da içermekte-

dir (SKALOUD 1999). Alg›lay›c›lar›n ayr› ayr› kalibrasyo-

nu, alg›lama sisteminin iç yöneltme elemanlar›n›n belirlen-

mesi ile IMU’nun kayma, ölçek faktörü ve diğer sistematik

hatalar›n›n belirlenmesini kapsar. Alg›lama sistemi olarak

fotogrametrik kameran›n kullan›ld›ğ› düşünülürse, GPS an-

teni, IMU ve fotogrametrik kamera birbirine ne kadar yak›n

monte edilirse edilsin aralar›nda bir öteleme vektörü vard›r

ve bu öteleme vektörü belirlenmelidir. Benzer şekilde IMU

ve alg›lama sistemi koordinat eksenleri aras›ndaki dönüklük

belirlenmelidir (Şekil 1).  

Şekil 1: Kamera ve IMU platform koordinat sistemi

aras›ndaki öteleme ve dönüklük

Şekil 1’de ab ile gösterilen, fotoğraf koordinat sistemi ile

IMU platform koordinat sistemi aras›ndaki öteleme vektörü

ve GPS anteni ile IMU platform koordinat sistemi aras›nda-

ki öteleme vektörünün birkaç santimetrelik doğrulukla be-

lirlenmesi yeterlidir ve bu amaçla klasik ölçme yöntemleri

kullan›l›r. Buna karş›l›k fotoğraf  koordinat sistemi ile IMU

platform koordinat sistemi aras›ndaki dönüklük  dRg
f klasik 

ölçme yöntemleri ile belirlenemez. Bu iki koordinat sistemi

aras›ndaki dönüklükler test alan›nda yap›lan kalibrasyon

uçuşu kullan›larak belirlenir. Buradaki temel düşünce, IMU

ile platform koordinat sisteminde elde edilen dönüklük ve-

rileri ile fotogrametrik nirengi dengelemesi sonucunda elde

edilen dönüklüklerin karş›laşt›r›lmas› ve bu şekilde iki ko-

ordinat sistemi aras›ndaki dönüklüğün belirlenmesidir. 

5. Doğrudan Yöneltme Yaklaş›m›
Doğruluk Potansiyeli

Doğrudan yöneltme yaklaş›m› doğruluk potansiyeli, ülke-

mizin de üyesi olduğu Avrupa Deneysel Fotogrametrik

Araşt›rmalar Organizasyonu (OEEPE) taraf›ndan gerçek-

leştirilen “Integrated Sensor Orientation” isimli test çal›ş-

mas› verileri kullan›larak araşt›r›lm›şt›r. Bu veriler, Alman-

ya, Hannover Üniversitesi, Fotogrametri ve Geoinformation

Enstitüsü’nde yap›lan ve TUBİTAK taraf›ndan NATO A2

burs program› ile finansal olarak desteklenen bilimsel araş-

t›rmalar çerçevesinde sağlanm›şt›r. Bu test çal›şmas›nda,

Almanya, Hannover Üniversitesi, Fotogrametri ve Geoin-

formation Enstitüsü pilot merkez olarak görev alm›şt›r

(HEIPKE vd. 2000; HEIPKE vd. 2001). 

Test alan› olarak, Norveç’in Fredrikstad kentindeki bü-

yüklüğü yaklaş›k 4.5 x 6 km2
’lik test alan› kullan›lm›şt›r.

Test alan›nda 51 adet uygun dağ›lm›ş yer kontrol noktalar›

UTM/EUREF 89 projeksiyon sisteminde konum ve yüksek-

lik için 1 cm’ den daha iyi bir doğrulukla belirlenmiştir

(HEIPKE vd. 2001).

Bu araşt›rmada, Applanix, Toronto-Kanada firmas› ta-

raf›ndan POS/AV 510-DG GPS/IMU sistemi ile elde edi-

len veriler kullan›lm›şt›r (LITHOPOULOS 1999). Bu

GPS/IMU sistemi ile birlikte, Ashtech GPS al›c›s› ve Leica

RC30 fotogrametrik kamera kullan›larak fotoğraf çekimi

s›ras›nda d›ş yöneltme elemanlar› doğrudan ölçülmüştür.

Veri elde etme aşamas›nda gerçekleştirilen fotoğraf uçuşu,

1:5000 ve 1:10000 ölçekli kalibrasyon uçuşu ve 1:5000 öl-

çekli test uçuşundan oluşmaktad›r (HEIPKE vd. 2001;

NILSEN 2001).

5.1. Sistem Kalibrasyonu

Sistem kalibrasyonu aşamas›nda, 1:5000 ve 1:10000 ölçek-

li kalibrasyon uçuşlar›na ait fotoğraflar ve GPS/IMU verile-

ri kullan›larak gerçek uçuş koşullar›ndaki odak uzakl›ğ› ve

izdüşüm merkezinin fotoğraf koordinat sistemindeki yerin-

den oluşan iç yöneltme elemanlar› belirlenmiştir. IMU plat-

form koordinat sistemi ile fotoğraf koordinat sistemi aras›n-

daki öteleme vektörü ve dönüklükler,  kalibrasyon uçuşlar›

yard›m›yla sistem kalibrasyonu aşamas›nda belirlenmiştir. 

Gerçek uçuş koşullar›ndaki iç yöneltme elemanlar›,

farkl› uçuş yüksekliğinde çekilmiş 1:5000 ve 1:10000 öl-

çekli hava fotoğraflar›ndan oluşan fotoğraf bloğunun GPS

destekli ›ş›n desteleri yöntemi ile fotogrametrik nirengi den-

gelemesi ile elde edilmiştir (Şekil 2). 

Şekil 2: 1:5000 ve 1:10000 ölçekli kalibrasyon uçuşlar›n›n 

birlikte kullan›m› ile oluşan fotoğraf bloğu
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Gerçek uçuş koşullar›ndaki iç yöneltme elemanlar›n›n etki-

lerinin araşt›r›lmas› amac›yla, ek parametreler kullanma-

dan, kamera kalibrasyon raporlar›ndaki iç yöneltme ele-

manlar› kullan›larak, GPS destekli fotogrametrik nirengi

dengelemesi (GPSDFND) yap›lm›şt›r. İkinci yaklaş›mla,

dengelemeye dahil edilen ek parametreler yard›m›yla ger-

çek uçuş koşullar›ndaki iç yöneltme elemanlar› belirlenmiş-

tir. Üçüncü yaklaş›mda GPS destekli fotogrametrik nirengi

dengelemesi, düzeltilen iç yöneltme elemanlar› ile tekrar-

lanm›şt›r. Bu işlemler s›ras›nda kullan›lan ek parametrelerin

anlaml›l›klar› istatistiksel test program› ile test edilmiştir.

Bu dengeleme işlemleri ve doğrudan yöneltme işleminin

yap›m› ve bundan sonraki ad›mlar›nda Hannover Üniversi-

tesi, Fotogrametri ve Geoinformation Enstitüsü taraf›ndan

geliştirilen BLUH program› (JACOBSEN 2002) kullan›l-

m›şt›r. Farkl› yaklaş›mlarla yap›lan dengeleme işlemlerinde

kullan›lan yer kontrol noktas› say›s›, standart sapma ve yer

kontrol nokralar›ndaki karesel ortalama hatalara ilişkin so-

nuçlar  Tablo 2’de verilmiştir.   

Tablo 2:  Fotogrametrik nirengi dengelemesi (1:5000 +

1:10000 ölçekli fotoğraflar)

Yer kontrol
Yaklaş›m YKN σ00 noktalar›ndaki karesel 

[µm]        ortalama hata [cm]
X Y Z

1- GPSDFND 20 12.02 8.2 6.5 25.8

2- GPSDFND 

15 ek parametreli 20 6.58 1.5 2.5 3.0

3- GPSDFND iç yön.

elem. Düzeltilmiş,

15 ek parametreli 20 5.97 2.6 2.3 3.2

Tablo 2 de  ilk yaklaş›mda kamera kalibrasyon raporlar›n-

da yer alan f = 153.344 mm odak uzakl›ğ› kullan›lm›şt›r.

İkinci yaklaş›mda dengelemeye dahil edilen ek parametre-

lerle laboratuar koşullar›nda kalibre edilmiş odak uzakl›ğ›-

na ∆f = 0.039 mm, izdüşüm merkezinin fotoğraf koordinat

sistemindeki konumuna ; ∆x0 = -0.024 mm,  ∆y0 = 0.001

mm düzeltme hesaplanm›şt›r. Gerçek uçuş koşullar›ndaki

kalibre edilmiş odak uzakl›ğ› f = 153.383 mm olarak belir-

lenmiştir. Üçüncü yaklaş›mda düzeltilen fotoğraf koordi-

natlar› ve gerçek uçuş koşullar›ndaki odak uzakl›ğ› kullan›-

larak dengelemeye dahil edilen ek parametrelerle dengele-

me yap›lm›şt›r. Tablo 2’de birinci ve üçüncü yaklaş›mlar

aras›ndaki gerek dengelemeye ilişkin standart sapma, ge-

rekse yer kontrol noktalar›nda karesel ortalama hatalardaki

iyileşme, sistem kalibrasyonu aşamas›nda gerçek uçuş ko-

şullar›nda iç yöneltme elemanlar›n›n belirlenmesinin öne-

mini göstermektedir.
Sistem kalibrasyonu aşamas›nda, IMU platform koordi-

nat sistemi ile fotoğraf koordinat sistemi aras›ndaki öteleme

vektörü ve dönüklüklerin belirlenmesi diğer önemli iş ad›-

m›d›r. Bu işlemin yap›labilmesi için Tablo 2’de üçüncü

yaklaş›m olarak isimlendirilen fotogrametrik nirengi denge-

lemesi sonucunda elde edilen izdüşüm merkezi ve dönük-

lükler ile, GPS/IMU sistemi ile belirlenen izdüşüm merkez-

leri ve dönüklüklerle karş›laşt›r›lm›şt›r.  IMU ile kaydedilen

dönüklük verileri enine eğiklik, boyuna eğiklik ve dönüklük

(Φ, Θ, ψ) olarak kaydedilmektedir. Bu karş›laşt›rma öncesin-

de IMU platform koordinat sisteminde kaydedilen Φ, Θ, ψ
dönüklükleri, kullan›lan referans koordinat sistemindeki ω,

ϕ, κ dönüklüklerine dönüştürülmüştür. Bu karş›laşt›rma so-

nucunda izdüşüm merkezleri için elde edilen konum ve dö-

nüklük farklar› analiz edilerek sistematik k›s›mlar belirlen-

miştir. Fotogrametrik nirengi dengelemesi sonucunda elde

edilen izdüşüm merkezi ile GPS/IMU sistemi ile belirlenen

izdüşüm merkezleri aras›ndaki farklar Şekil 3’de gösteril-

miştir. GPS destekli fotogrametrik nirengi dengelemesi so-

nucunda hesaplanan dönüklükler ile GPS/IMU sistemi ile

belirlenen dönüklükler aras›ndaki farklar  Şekil 4’de veril-

miştir. 

Şekil 3: GPSDFND-GPS/IMU karş›laşt›rmas› ile elde

edilen izdüşüm merkezleri aras›ndaki farklar

Şekil 4: GPSDFND-GPS/IMU karş›laşt›rmas› ile elde

edilen dönüklükler aras›ndaki farklar

Bu karş›laşt›rma sonucunda, IMU platform koordinat siste-

mi ile fotoğraf koordinat sistemi aras›ndaki dönüklükler,

IMU platform koordinat sisteminde, enine eğiklik, boyuna

eğiklik ve dönüklük cinsinden -0.13562g, 0.05995g,

0.19868g olarak belirlenmiştir. IMU platform koordinat sis-

temi ile fotoğraf koordinat sistemi aras›ndaki öteleme vek-

törü X, Y, Z bileşenleri, 1.6 cm, 2.3 cm, 10.1 cm olarak be-

lirlenmiştir. 
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5.2. Doğrudan Yöneltme 

Doğrudan yöneltme yaklaş›m› doğruluk potansiyeli, test

alan›nda gerçekleştirilen test uçuşu ile çekilen 1:5000 öl-

çekli hava fotoğraflar› ve karş›laşt›rma noktas› olarak kulla-

n›lan test alan›nda tesis edilen yer kontrol noktalar› kullan›-

larak araşt›r›lm›şt›r. Test bloğundaki fotoğraf çekim nokta-

lar› ve test alan›ndaki karş›laşt›rma noktalar›n›n dağ›l›m›

Şekil 5’de görülebilir.

Şekil 5: 1:5000 ölçekli test uçuşu izdüşüm merkezleri ve 

karş›laşt›rma noktalar›

Test uçuşu s›ras›nda GPS/IMU sistemi ile belirlenen her fo-

toğrafa ait izdüşüm merkezi koordinatlar› ve dönüklükler,

sistem kalibrasyonu yaklaş›m›nda belirlenen öteleme vektö-

rü ve dönüklük yard›m›yla düzeltilmiştir. Doğrudan yönelt-

me yaklaş›m›n›n doğruluk potansiyeli, test uçuşu ile çekilen

1:5000 ölçekli hava fotoğraflar› ve karş›laşt›rma noktas›

olarak kullan›lan test alan›nda tesis edilen yer kontrol nok-

talar› kullan›larak araşt›r›lm›şt›r (Şekil 5). Bunun için,

GPS/IMU sistemi ile belirlenen izdüşüm merkezi koordi-

natlar› ve dönüklükler, sistem kalibrasyonu aşamas›nda be-

lirlenen öteleme vektörü ve dönüklük yard›m›yla düzeltil-

miştir. Ölçülen bağlama noktalar›n›n ve karş›laşt›rma nok-

talar›n›n koordinatlar›, düzeltilen izdüşüm merkezleri ve

dönüklükler kullan›larak topluca kestirilmiştir. Karş›laşt›r-

ma noktalar› koordinatlar›, ileriden kestirme sonucunda be-

lirlenen koordinatlar ile karş›laşt›r›larak farklar elde edil-

miş, karş›laşt›rma noktalar›ndaki farklara ait standart sapma

hesaplanm›şt›r. Doğrudan yöneltme yaklaş›m›nda toplu

kestirime ilişkin standart sapma ve karş›laşt›rma noktalar›n-

daki art›k hatalar›n daha iyi analiz edilmesi amac›yla, ayn›

verilerle karş›laşt›rma noktalar› kontrol noktalar› olarak al›-

narak klasik fotogrametrik nirengi dengelemesi (KFND) ve

GPS destekli fotogrametrik nirengi dengelemesi

(GPSDFND)  yap›lm›şt›r. Elde edilen sonuçlar Tablo 3’de

verilmiştir.

Tablo 3: Doğrudan yöneltme, Klasik ve GPS destekli fotog-

rametrik nirengi dengelemesi sonuçlar›

Standart           Maksimum 
YKN σ00 sapma (cm) farklar (cm)

Yaklaş›m (µm) X Y Z X Y Z
1-Doğrudan

Yöneltme 0/49 20.06 6.6 4.0 8.6 -20.4 10.4 -28.7

2-KFND 

ek parametreli 49/0 5.54 1.8 1.5 4.5 5.9 -3.6 -19.1

3-GPSDFND

ek parametreli 49/0 6.27 2.3 2.1 5.3 -7.2 -4.4 -22.9

Tablo 3’de doğrudan yöneltme yaklaş›m›nda, standart sap-

ma ve maksimum farklar, karş›laşt›rma noktalar›na ilişkin

farklara ait standart sapma ve maksimum  farklard›r. Klasik

fotogrametrik nirengi ve GPS destekli fotogrametrik niren-

gi dengelemelerinde, standart sapma ve maksimum farklar

kontrol noktalar›n›n standart sapmalar› ve maksimum fark-

lard›r. Doğrudan yöneltme yaklaş›m›nda toplu ilerden kes-

tirmeye ilişkin standart sapma, GPS destekli fotogrametrik

nirengi dengelemesine göre yaklaş›k 3 kat daha büyüktür.

Doğrudan yöneltme yaklaş›m›nda karş›laşt›rma noktalar›n-

daki art›k hatalar, GPS destekli fotogrametrik nirengi den-

gelemesi yer kontrol noktalar› art›k hatalar› ile karş›laşt›r›l-

d›ğ›nda yaklaş›k 2 kat daha büyüktür. 

5. Sonuçlar

Doğrudan yöneltme yaklaş›m›nda ilk ve önemli iş ad›m›

sistem kalibrasyonudur. Sistem kalibrasyonu, gerçek uçuş

koşullar›ndaki iç yöneltme elemanlar›n›n belirlenmesi ve

fotoğraf koordinat sistemi ile IMU platform koordinat siste-

mi aras›ndaki öteleme vektörü ve dönüklüğün belirlenme-

sinden oluşmaktad›r. Gerçek uçuş koşullar›ndaki iç yönelt-

me elemanlar›, laboratuar kalibrasyonu ile belirlenen iç yö-

neltme elemanlar›ndan farkl›d›r. Bunun nedeni, gerçek uçuş

koşullar›ndaki hava s›cakl›ğ›n›n daha soğuk olmas› nede-

niyle kamera objektifini oluşturan mercek sisteminde mey-

dana gelen deformasyondur. Özellikle odak uzakl›ğ›ndaki

değişim doğrudan yöneltme yaklaş›m›nda yükseklik hatas›-

na sebep olmaktad›r. Gerçek uçuş koşullar›ndaki iç yönelt-

me elemanlar›n›n belirlenmesi için, odak uzakl›ğ› ile uçuş

yüksekliklerinin birbirine bağ›ml› olmas› nedeniyle farkl›

uçuş yüksekliklerinden çekilmiş kalibrasyon uçuşlar›na ih-

tiyaç vard›r. 

IMU platform koordinat sistemi ile fotoğraf koordinat

sistemi aras›ndaki öteleme vektörü ve dönüklükler, kalib-
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rasyon uçuşlar› ile yap›lan GPS destekli fotogrametrik ni-

rengi dengelemesi sonuçlar› ile, GPS/IMU konum ve dö-

nüklük verilerinin karş›laşt›r›lmas› sonucu belirlenmekte-

dir. Doğrudan yöneltme yaklaş›m› doğruluk potansiyeli

1:5000 ölçekli test uçuşu kullan›larak araşt›r›lm›şt›r. Doğru-

dan yöneltme yaklaş›m›nda toplu ilerden kestirmeye ilişkin

standart sapma σ0=20.06 µm, karş›laşt›rma noktalar›nda

farklara ilişkin standart sapmalar ise σx = 6.6 cm,  σy = 4.0

cm ve  σz = 8.6 cm dir. GPS destekli fotogrametrik nirengi

dengelemesindeki standart sapma σ0 = 6.27 µm, yer kontrol

noktalar›na ilişkin standart sapmalar ise σx = 2.3 cm,  σy =

2.1 cm ve σz = 5.3 cm dir. Elde edilen doğruluk, GPS des-

tekli fotogrametrik nirengi dengelemesine göre yer kontrol

noktalar›ndaki ilişkin standart sapmalarda yaklaş›k 2 kat,

ölçülen bağlama noktalar›na ilişkin standart sapmada 3 kat

daha büyüktür. Doğrudan yöneltme yaklaş›m›nda, sistem

kalibrasyonu aşamas› d›ş›nda teorik olarak yer kontrol nok-

talar›na ihtiyaç yoktur. Buna karş›l›k elde edilen doğrulu-

ğun kontrolü için proje alan›nda karş›laşt›rma noktalar›na

ihtiyaç vard›r. 

Doğrudan yöneltme yaklaş›m›, çok yüksek doğruluk ge-

rektirmeyen mevcut say›sal yükseklik modeli yard›m›yla,

say›sal ortofoto üretimi vb. projelerde kullan›labilir. Doğru-

dan yöneltme yaklaş›m› deprem, su bask›n› ve orman yan-

g›n› gibi tabii afetlerde afet sonras› mevcut durumun belir-

lenmesinde kullan›labilir. Yer kontrol noktas› ihtiyac› olma-

mas› nedeniyle fotoğraf uçuşu gerçekleştirilip çok h›zl› bir

değerlendirilmeye başlanabilir.
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