
3. GÜNÜMÜZDE KULLANILAN SİSTEMLER 

Glintimuzde kullanılan ekstraterrestrial sistemler, şe-

matik olarak Sekil 1 * de gösterilmiştir. Bu sistemlerden sade-
ce konum değil bunun yanışıra dtlnyanın grayite alanını tanım-

layan katsayılar ve dönme eksenine ilişkin bazı jeodezik ve 
Jeofizik bilgiler de sağlanabilir. 

3.1. TRANSÎT UYDU KONUM BELİRLEME 

Sputnik l'in yörlingeye sokulmasından sonra A.B.D. 
Jhons Hopkins Üniversitesi Fizik Laboratuvarı'ndaki bilim a-
damları tarafından yapılan deneyler» uydunun yayınladığı rad-
yo dalgalarının Doppler değişimleri analiz edilerek uydunun 
yörüngesinin saptanabileceğini gösterdi; Eğer bir uydunun ko-
numu, konumu bilinen bir istasyonda Doppler değişimini ölçe-
rek saptanabilirse o zaman istasyonun konumu belirlenebili-
yordu. Bu bulgu, genellikle Transit olarak anılan NNSS CNavy 
Navigation Satellite System)'in geliştirilmesine yol açtı. 

İlk prototip Transit uydusu» 1961* de yörlingeye yer-
leştirildi. Birçok test uydusunun atılmasından sonra bu sis-
temin çalıştığı» 1964 yılında açıklandı. 1967*de ise sivil 
kullanıma acildi. 
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Sekil 2. Transit uydu konum belirleme sistemi. 



Transit sistem Uç bileşenden oluşur. Bunlar, uydu iz-
leme ve kontrol, uydular Ve kullanıcılar*dır. 

Sistemi oluşturan 6 uydu halen tamamiyie islemekte-
dir. Bu altı uydunun dördll eski Oscar tipi ve diğer ikisi ise 

geliştirilmiş NOVA sınıfı' uydudur. 

3.2. ARGOS 

Konum belirleme i'cin Doppler etkisini kullanan öteki 
uydu sistemi ARGOS' tur. Bu, CNES (Fransız Ulusal Uzay Çalış-
maları Merkezi), NASA ve NOAA (Amerika Ulusal Okyanus ve At-

mosfer Dairesi)'nin ortaklasa çalışmalarının bir UrUnUdUr. Bu 
sistemde, Transit sisteminin aksine transmitterler, kullanı-
cılar tarafından çalıştırılır. Alıcılar ise uydulardır. Ok-
yanus veya navigasyon şamandrası, radyosond balonu. Uzak hava 
istasyonu gibi platformlar Üzerindeki Argos transmitteri, 
platformun sensorlarindan peryodik olarak bilgi taşıyan bir 

sinyal yayınlar. Gecen iki Amerika  ROS/N sınıfı hava uydusu, 
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bu sinyali toplar ve algılayıcının verileriyle birlikte Dopp-
ler değişimleri boyunca kaydeder. Uydu, Uc izleme istasyonun-
dan birinin görtls alanında iken bu veriler ardışık olarak 
geri oynatılır. Wallops Island, Virginia, Gilmore Creek. A-
laska ve Lannion'daki izleme istasyonları, verilerini Süit-
land (MarylandVdaki NOAÂ Servisi'ne aktarır. Burada veriler 
ayıklanır ve Toulouse (Fransa)*daki Argos Veri İsleme Merke-
zi'ne gönderilir. Bu veriler, algılayıcı verileriyle birlikte 
teleks veya mektupla platformun operatörüne taşınır. 

Argos alıcı sistemi, ilk kez İ978*de yörüngeye otur-
tulan TIROS/'N prototipinde uygulanmıştır. Bundan sonra sıra-
rasıyla diğer TIROS/N uyduları, MOAA-6 ve MOAA-IO da Argos 
Veri Toplama Sistemi *ni taşımıştır. 

3.3. UYDU LASER UZAKLIK ÖLÇME SİSTEMİ 

SLR uydu laser uzaklık ölçme sistemi'nin ilke seması 
Sekil 1* de gösterilmiştir. Kısa ye yoğun bir laser pulstl, 
bir ktlp-köşesi geri-yansıtıcı taşıyan uyduya gönderilir. Geri 
dönen fotonlar toplanır ve duyarlı bir ioto-cogaltıcı tüple 
kontrol edilir. Uzaklık, pulsun cıkıs ve geri dönUş zamanları 
arasındaki farktan 

g = C C t . - t  ) / 2 d    g 
formülüyle hesaplanır. Bu formüldeki C, ışığın boşluktaki hı-
zıdır . 

İlk SLR uygulamaları 1960'ların ilk yıllarında başla-
dı. Halen dtinya çapında, presizyonlu ölçümler yapan 2S sabit 
SLR sistemi vardır. Buna ilaveten NASA, 8 tane MOBLAS sınıfı 
hareketli, 4 tane TLRS kolay taşınabilir sistem ve daha önem-
lisi 2 tane TLRS taşınabilir sistem geliştirdi. Bunlardan son 
ikisi Avrupa'dadır. 

SLR sistemlerinin cogu, kısa pulsltl bir neodimi yum 
YÂG laser kullanır. Bunun Ürettiği ışığın dalga boyu S32 na-
hometredir. Genellikle verici ve alıcı optikler ayrı ayrıdır. 
Alıcı teleskobun merceğinin çapı, 30 cm kadardır. Bu sistem-
lerin alma duyarlığı, 1—100 foton arasında değişir. En iyi 
tek vuruş, uzaklık inceliği, 2 cm r.m.s. tir. 

SLR verileri, istasyonlardan alınan  5-30 gtinlUk per- 
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yot ölçümler i *- bir likte değerlendirilmek suretiyle ve dinamik 

yaklaşım kullanılarak analü(ı edi lir . İstasyonların konumları, 

yörllnge elemanları ve değişik sapmalar aynı anda belirlenir. 

SLR ile dttnya Üzerindeki baz uzunlukları, 3-5 cm in-

celikle belirlenebilmektedir. SLR ağları, dUnyanın dönme pa-

rametreleri değerlerini de incelikle belirlemeye yaramıştır. 

LÂGEOS ve STARLETIE basta olmak Üzere geri yansıtıcı-

larla donatılmış 15* teri' fazla uydu, dUnyanın etrafındaki yö-

rlingelere yerleştirilmiştir. Son yıllarda Japonlar da AJİsi 

isimli bir yansıtıcı uydu yerleştirmişlerdir. 

Bu sistemle, dtthya ile ay arasındaki uzaklık da bir-

kaç özel istasyondan ölctllmÜstUr . ÖlçUmde kullanılan yansıtı-

cılar, Âpollo 11,14 ve 15 1le ve iki Sovyet uzay aracı vası-

tasıyla ayın ylizeyine yerleştirilmiştir. 

3.4. VLBI . '. 

Çok uzun baz entefferometresi, btltUn ekstraterrestri-

al tekniklerin en inceliklisidir. Başlangıçta, astronomlar 

tarafından, radyo-teleskoplarm cözUmttnU daha duyarlı hale 

getiren bir alet olarak geliştirilmiştir. İlk kez 1967 yılın-

da, birbirinden bağımsız çalışan Amerikalı ve Kadadalı astro-

nomlarca test edilmiş ve bir jeodezik sistem olduğu kanaatma 

varılmıştır. 

VLBI, dalgalarin enterferanşı ilkesini kullanır ve 

optikteki Young'in girişim deneyine çok benzer. Kuasar veya 

diğer bir kompakt ekstragalaktik cisimden gelen sinyaller, 

iki veya daha fazla sayıdaki radyo teleskoplarının . antenle-

riyle alınır. Bu sinyaller kuvvetlendirilir ve bir hidrojen, 

îiıaser frekans standardı" nın kontrolü altındaki bir alçak fre-

kans bandına iletilir. İletilen bu sinyaller, sayısallaştırı-

lir, zaman etiketleri konur ve geniş bandlı manye,ti4c, teybe 

kaydedilir. Sonra bu teyp kayıtları, bir işlejn merkezinde 

yeniden dinlenir. İşlemci,^ radyo-teleskop çiftinden gelerek 

teyplere kaydedilen bu sinyalleri geciktiren ve çoğaltan kom-

pUter kontrollü çapraz korelatördlir . Bu işlemcinin çıkısı. 

Young deneyinin franjlarına eşdeğer örneklenmiş çapraz kore-

lasyon fonksiyonudur. 
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Sekil 4. VLBI'ın ilke Seması 

Jeodezik VLBI'da gözlenen esas sey, grup gecikmesi'-
dir. Bu, radyo-teleskoplarmdaki kuasar sinyallerinin dalga 
önlerindeki farktır. îlke olarak bu gecikme» maksimum kore-
lasyona ulaşmak için istenen bir çift teyp kâydi arasındaki 
zaman denkleşmesine dikkat edilerek, çapraz korelasyon içinde 
ölçülebilir. Korelasyon fonksiyonunun faz gecikmesi , zamanın 
degisiisroranı ve değişim oranı da ölçülebilir. Uygulamada 
grup gecikmesi, farklı frekanslârdaki faz gecikmesi''ölçümle-
rinden'-elde edilir. 

Ölçülen grup gecikmeler inin asal bileşeni, geometrik 

gecikme* dir . Bu, '      :      '   ' '      : '     ;.. 
1  T  =  B  s '  /  C       ; t  ■       ■   ■   "  -     ; ' -       ; • ■ - ■ %  ■ *  > ■  

formUlUyle bulunur.  Bu formUlde  B,  iki teleskop arasındaki 
baz vektörU, s radyo kaynağının doğrultusundaki birim vektör, 
C ise ısıgm boşluktaki hızıdır. 24 saatlik göz lemden, baz 
vektörünUn üç bileşeni bulunabilir. 
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3.5. GPS 

NAVSTAR C Navigatlon Satellite of Time and Ranging ) 
konum belirleme sistemi CGPS)» Amerika Savunma Bakanlığı*nca 
sürekli geliştirilmekte olan uydu bazlı bir konum belirleme 
sistemidir. Bu sistem Üzerindeki çalışmalar» 1973 yılında 
başlamıştır. 

GPS tic kısımdan oluşur. Bunlar: 

* Uydular 
* Kontrol sistemi 
* Kullanıcılar'  :- 

dır. Uydu kısmı, tamamlandığında» 18 operasyonel ile yörtinge 
yedekler indeki 3 uydudan oluşacaktır. Bu uydular» ekvatora OS 
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Sekil 5. GPS DUnya konum belirleme 
sisteminin ilke şeması 



derece eğimde 6 yörUnge dUzleminde döneceklerdir. Her sirkti-

ler yörUnge, yaklaşık 20.000 km lik. bir nominal ytiksekli kte-

dir. Buna karşılık gelen orbiial peryot dllnyanın dönme peryo-

dunun yarısı kadar yani 12 saattir. Her uydu, konum belirleme 

amacıyla iki ayrı radyo frekansı yayınlar. Bu taşıyıcı fre-

kanslar, iki pseudo-random noise kodu ve bir navigasyon mesa-

jı ile modUle edilir. 

Kontrol sistemi , Diego Garcia > Ascension Island , 

Kwajalein ve Hawai'deki monitör istasyonları ile Colorado'da-

ki Colorada Springs"te Yerleşik Uzay İşlemleri Merkezi *ndeki 

bir master kontrol istasyonundan oluşur. Kontrol sisteminin 

amacı, uyduların sağlıklarını denetlemek, yörüngelerini sap-

tamak ve atomik saatlerinin davranışlarını belirleyerek bun-

ları uydulara enjekte etmektir. 

Kullanıcı bölUmli, tUm askeri ve sivil kullanıcıları 

içerir. Uygun alıcılar, taşıyıcıların kodlarını veya fazları-

nı ya da her ikisini izler ve birçok durumda da tahmin mesa-

jının öztlntt çıkartır. Gelen sinyalle kodun alınıp Üretilen 

kopyası dtlzelti lerek uyduya olan mesafe hesaplanabilir. Eğer 

4 uyduya olan mesafeler» yörUnge tarifleriyle biraraya geti-

rilirse, alıcı, kendi Uc boyutlu jeosentrik koordinatlarını 

saptayabilir. Burada dördtincti uyduya mesafe, alıcı saatinin 

davranışını hesaba katmak için kullanılır. 

4. GELİŞTİRİLMEKTE OLAN SİSTEMLER 

Çeşitli amaçlar için yaklaşık on yıldır Üzerinde ça-

lışılmakta olan sistemler vardır. Bunlardan» daha dtişttk mali-

yet ve daha ytiksek incelik beklenmektedir. 

4.1. GEOSTAR 

Geostar, birçok uydu bazlı konum belirleme sistemin-

den biridir. Sistem, 1983 yılından beri geliştirilmektedir. 

Bu sistem, dUnya ile senkronize uydular, merkezi komptiter ve 

hareketli kullanıcıların bağlantısını sağlar. Yaygın spektrum 

sinyalleri bir uyduya gönderilir. Uydu, bu sinyalleri kulla-

nıcı terminallerine geri gönderir. Kullanıcı terminalleri 

bunlardan  benzer kodlu olan  sinyalleri  uydulara  gönderir. 
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Sinyallerin uydular aracılığı ile katettigi yolların her bi-
rinin uzunluğu hesaplanabilir. Topografik haritada bulunan 
yükseklik verileriyle bu iki uzaklık değeri birleştirilerek 
kara veya denizdeki bir kullanıcının iki boyutlu koordinatla-
rı saptanabilir. Sabit bir istasyondan 200 kilometreye kadar 
uzaklıktaki bir kullanıcı için incelikli ölçümler yapılabil-
mektedir. Sistemin mesaj iletme yeteneği de vardır. Mesajlar, 
merkezden kullanıcılara veya tersine olabilir. Uçmakta olan 
bir uçak için yükseklik bilgisi pilot tarafından saptanabi-
lir veya bir ankode altimetre yardımıyla otomatik olarak doğ-
rudan doğruya alınabilir. 2 uydu» Amerika Birleşik Devletle-
rine hizmet etmektedir. 4 ilave uydu ise yukarı enlemler ha-
riç dtlnya çapında hizmet verecektir. Bu sistemin,, S0 milyon 
kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitede olması düşünülmek-
tedir. 

Bu sistemde konum belirleme hesaplarının tUrtıU merkez-
de yapıldığı için kullanıcı terminalleri cok basittir. Mesaj 
ve konum bilgileri iki likit kristal panelde görUlUr. Dışarı-
ya gönderilecek mesajlar bir bilgisayar klavyesinden girilir. 
Eğer gelecekte İOO.OOO'in Üzerinde bir talep olursa kullanı-
cının boyutları cok küçülecek; elle taşınır hale gelecek ve 
fiyatı da S00 Doların altına düşecektir. 

4.2. NAVSAT 

NAVSAT, Avrupa Uzay Ajansı tarafından önerilen cok a-
maclı bir konum belirleme sistemidir. GPS*e benzer ama daha 
basit uydu ve kullanıcı sistemleri ile çalışır. Sistem, uydu-
lar» yer kontrol ve kullanıcılar olmak Üzere Uc bölümden olu-
sur . 

Geostar için adapte edilen bir ilke ile tasarlanan 
uzay bölUmUnUn karmaşıklığı, uydulardan yere aktarılmıştır. 
Uydular, 6 kontrol istasyonundan oluşan bir ağdan alınan sin-
yalleri yeniden değerlendirir. Her istasyon, Çobandı frekans-
larını kullanarak sürekli olarak sinyaller yayar. Bir Uydu u-
zaklasırken kontrol, komşu istasyona geçer. Sinyaller, kuv-
vetli bir sUrekli dalga taşıyıcısından oluşur. BUtUn uydular 
PRN kodu kullanırlar ve aynı frekans Üzerinden  yayın  yapar- 

16 



lar. Sinyallerin frekans stabilitesi, kontrol noktalarındaki 

senkronize atomik standardlar kullanılarak elde edilir. 

Uyduların yerleşimi, NAVSAT'ın ilk önerildiği gtinden 

beri değiştirilmektedir. Son gelişmelere göre sabit ve ilave 

eliptik yörtlngelerdeki 6 uydu, kuzey yarıküreyi kapsamakta-

dır. İlave 6 uydu ise ttim dünyayı kapsayacaktır. 

Uc sınıf kullanıcı vardır. Bunlardan ilki, 100 m , i-

kincisi 5-10 m arasında , sonuncusu ise jeodezik dtlzeyde in-

celik verir. Dpppler yardımıyla PRN sinyallerini ekleyen bir 

pseudo-uzaklık alıcısı'dır. Burada jeodezik incelik ancak u-

zun sUreli gözlemlerle mlimkUn olmaktadır. 

NAVSAT konusunda cok geniş çalışmalar yapılmıştır. A-

ma bugline kadar hic bir firma alet Üzerinde çalışmamıştır. 

S. YENÎ TEKNOLOJİLERİN İNCELİKLERİ 

GPS* in geliştirilmesiyle dtinyanın her yerinde ve gti-

nlin her saatinde incelikli konum belirleme aşamasına gelin-

miştir. Sivil kullanıcılar için gerçek zaman inceliği konu-

sunda bazı kısıtlamalar olmasına karşın şimdiden özellikle 

navigasyon için son derecede kullanışlı hale gelmiştir. Gele-

cekte daha ucuz, daha incelikli ve daha küçUk aletlerle konum 

belirlemesi yapılabilecektir. 

İlerde GPS, diğer uydu sistemleriyle birlikte çalışa 

caktır. Sovyet GLONASS ve GEOSTAR sistemleri halihazırda kul 

lanılmaktadır. Diğerleri de tasarım masasındadır. Amerika Sa 

vunma Bakanlığı *ndan bir grup» masa UstU GPS alıcısı Üzerinde 

çalışmaktadır. Pop-up antenli tek kanallı bir alıcı, ytlksek 

hızlı bir GaAs diyod ve entegre devreler kullanılarak daha 

ktiçUlecek ve basitleşecektir . Saat yerine bileğe takılacak 

İmm incelikli ve fiyatı 10 doların altında konum belirleyici 

ler pek uzak olmasalar gerek. , .•>■.■■ 

Ekstraterrestrial tekniklerin bağıl konum belirleme 

incelikleri, yaklaşık son yirmi yıl boyunca iki kat arttırıl-

mıştır. İki frekans alıcı kullanıldığından SLR, VLBI ve GPS* -

ten elde edilen incelik santimetre düzeyindedir. Yaklaşık 5 

kilometreden daha uzun bazlar için bu teknikler , olağan EDH 

(elektromagnetik dalgalar yardımıyla uzunluk ölçümü.) ve poli- 
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gon tesisi tekniklerinin yeteneklerini aşmıştır. Bir ekstra-

terrestrial teknik, olmamasına k.arşın inersiyal ölçme sistem-

lerl de bağıl olarak ytlksek inceliğe erişmiştir. Ama herşeye 

rağmen çok kısa bazlarda rutin olarak elde edilen 10 santi-

metrelik inceliğe henüz erişilememiştir. 

Transit sistem, 100 kilometreden daha kısa bazlarda 

50 santimetreden daha iyi bağıl konum inceliğine erişilebil-

mektedir. Genel olarak bUttin bu tekniklerin inceliği. her 

tekniği etkileyen özel karmaşıklıklar veya belirsizliklerin 

modellenmesindeki zorluklar nedeniyle baz uzunluğuna bağlı o-

larak azalmaktadır. Bunlardan sadece SLR ve VLBI teknikleri-

nin incelikleri, hemen hemen baz  uzunluğundan bağımsızdır. 

 

Sekil 6. Yeni teknolojilerin incelikleri 

Sekil 6, mevcut sistemlerin, ölçme uzunluğuna bağlı 

olarak inceliklerini göstermektedir. VLBI veya GPS ile ulaşı-

lan yllkseklikler, atmosferik gecikmelerin rnodellenmesJ ta-

mam olmadığı için yatay bileşenler kadar incelikli değildir. 

Bundan başka arzulanan koordinat sistemine erişmede de zor-

luklar vardır ,/3.'. 

18 



K A Y N A K L A R '  

/!/ VANICEK and KRAKIWSKY, Geodetic Positionong With 

GPS, 1987. 

/2/ UZEL, Jeodezik Arnaclı Elektomagnetik Ölçmeler 
Cilt II, Yıldız Üniversitesi Yayını, İstanbul 1984. 

/3/ WELLS et al., Guide To GPS Positioning, Canadian 

GPS Associates, Toranto 1986. 



1990X1  YILLARIN FÖTÖGRAPETRİSİ 
■ -BJj. Âçıkoturumyn  Getirdikleri- 

Çevtren» ¥• özetleyen  :  Ahmat  YAŞAYAM 

ÖZET 

ingi l tere Fotogrametr i  Derneğ i ,  18 Ekim 1990'da, 1990larda or taya 
ç ıkacak  fo îogramet r idek i  ge l işmeler  konusun da b i r  aç ıkoturum 
düzenlendi. Nevvcastle Üniversitesinden tNevvfon'un yönett iğ i  bu 
açıkoturuma konuşmacı olarak, Londra Üniversitesi'nden Leatherdale, 
J.P.Müller, "Ordnance Survey" den M.Sowton ve Lecia Âarau firmasından 
A.S.Walker katıldı. Ayrıca, konunun uzmanı çok sayıda isim adamına ve 
teknoloğa da görüşlerini açıklama fırsatı verildLAdı geçen derneğin yayını 
o lan "Photogrammetr ic  Record" derg is in in  son say ıs ı  (Ekim 
1991,13(78},sf.877-888) bu açıkoturumdaki konuşmaları, "The new decade: 
d ig i ts  and d ivers i ty" ,HYeni  ony ı l :  say ı lar  ve başkal ık "  baş l ığ ı  i te  
yayımladı.  Bu  yayın  özetlenerek  aşağıda  sunulmuştur. 

Soru : FOTOGRAMETRİ DE, FOTOĞRAFIN GÖREVİ NE ZAMAN 
SONA ERECEK 

Lsathsrdai» 
. Fotoğraf,bugün sandığımızdan daha uzun süre kullanılacak. Görüntüyü 

saklayan uygun bir ortam olarak görev yapan fotoğrafın çeş it li rakipleri 
ortaya çıktı.Bu yüzden fotoğrafçılık ile ilgili ferlemeter sınırlı kalıyor. Yeni 
tü r  say ısa l  görün tü lü  s is temler  daha h ız l ı  ge l iş i yo r ,  daha çabuk 
ucuzluyor. Fotoğrafın bir iniş© geçtiğ i açık. Diğer yandan, fotoğrafın çok 
iyi yapamad ığ ı,  ya da yetersiz kald ığ ı durumlar var. Örneğ in, gerçei 
zamanlı, ya da yaklaşık gerçel zamanlı görüntüleme söz konusu. Bu gibi 
alanlarda yeni türler fotoğrafın yerini alacak. Bununla birlikte, çok geniş 
alanların yüksek ayırma güçlü fotoğraflarının dipolanması ve gerektiğinde 
istenen görüntüler in oluş turulmas ı  düşünüldüğünde, d isk in feype 
yüklenmesi, taranması, büyütülmesi vb. söıkonusu değildir. Bu nedenle, 
fo toğ ra fç ı l ığ ın,  heyecans ız ama uzun b i r  ge leceğ in in  o lduğunu 
düşünüyorum. 

Dr.MüSiar 
.  Gelecekte fotoğraf ın yerini alabi lecek nitel ikteki,  bir kaç mil isaniye 
içinde bir kaç bin milyon "byte"lık veriye denk görüntü derleyebilecek 
s is temlerdeki ,  son beş  y ı lda or taya ç ıkan gel işmeler  yönünden bu 
soruya bakmak ist iyorum. Yak ın uzunluklar için böyle sistemler varsa 
da, eşdeğer hızda veri derleyebilecek kapasitede geniş formatlı sistemler 
henüz yoktur.Hava ya da uzay araçlar ında taş ınan sistemler iç in bu 
konuda söylenebi lecek bir  durum da yoktur.  ABD ve Avrupa'da şu 
teknolojide   artık   fotoğrafın   yari   yok   denilemiyor.   Ancak,   uçaklarda   ve 
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uzay   .araçlarında . taşınan   .algılayıcı.' si|t^rtl|||fehi.;::;|!|;||:::;: ■tgriyjet::i'ârşş!«r> 

.' siitöiiıdö'?;::>üş. ::!söy^ '#   ■ 
•■ İIÖ®ç?':İÖzni«İ!ilcK^iİİtŞenrnş|i;;: ■■ 'İptölpi^IlHlİy©" ^llltiiİtlIp^^^lfpİİlliii' tjMr' 'Ve\r    ::. 
kontrol •  noSctaiina':';:;:. geripv>v:

:̂ iâİ*nâr̂ iĵ :t:^yir.,:■■;: ;̂-̂ |̂ilprl.■:;',;İIİ|:̂ r̂ ||p%;pI;;■ '̂ ^Ş^vş .:■■.;■;■. 
■Jnşrşiyal'. ■■•Nayîpöşyon/.; :'::IŞİit̂ î:f;<;|#'./: ̂ İ'||îı̂ :■:i:■ :İP;̂ Î|̂ |Ş ;̂<1 l̂ jp^ l̂̂ pl̂ W^:-":ı;;:;■ ̂ ıtıöpKi; ; '■ 
konuimşcinin;..;,:■ iŞ^ünü';., ■ $$|gj|: ■ •: ■~^|irtîş«'|i^Ş|::;<i^^!İ| J;;'i ||o||^İİın:: i/^ııriÖSİiışpin 

.' geçflrıây:öölğiftivi':inini^oiföili^:;;■ $j|§§^ ■■■''v*'■ ?:'"'•'"-; V' 

gücünü vererr ı iyor.  ;  Şoyüz'daki  ■ '  b! f  f i lm. : -a i temiî l i r , . .  .Art ter ik i İ far  ' r fâ '  .b i r  
ttm|fa.s i ii©'■■'■ 'üzay^ ^gö^öifilüfefr' ■■•lt|fÜ6d!#dr» ■■ ^âorıra'' # :-:fîlrri . :.pa||şötle ■■'■;âşaiiyâ; 
i r tclWi İ İyQr. : .  :  \ i6yieee s|snyo: eüi iöe rf i lmier ■ : > fnevcut en iy i :  Is ırma güeyftu 
i|Iİ|ıyp'j'i: tJ^ycİÖiı*^" 1©^;ı■: !irtfISfe.-:.:::vr:^î*ı>:;j.'jiîks^î''• ^yırelrtö: \gIMi; tip- .y^akh   alimda 

";:':^^f||||^||;::||||||<:i|İp!|16ş|^ 'VlSrl^k.■■ ş^İilöt; ':ot\ .$$$*■ 

■ :f̂ ^̂ î̂ ^̂ ^̂ î ı̂ î |5i;Ş:̂ |̂ ^̂ >-:i;5; -̂ îlöŞilİJsrî !'-' ■ ■ V f̂#:': otaâikta,:; ■■■■!8z0fi':i ■SöyıÖİ [ .ğŞrön|iîriun: 
: i^0^ ıM^^^0 İ :M0^0i^i^ \ : !daha: yiksik1 '  \bir ay ırrr i İ : ' L ' ; ; . : ;ööcör. M 
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■ P f Ö İ , ' : : Ç Ö Ö p # 8 '  ' . ' ^  " : ■ . : > / :  ■ ? : % ■ ■ > ■ ■ ■ ;  ■ ' ; '  ■  '  '  - ■  ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ ■ '  " - ■  i v  ; ' : ;  • ; : ■  ' ■  ■ ■  ■ • ■ > ' ■  

. Teknolo]i,buQÜnlerds bizi, çoğu zaman kendi seçimimiz olmayan bir 
yerlere götürmekte. Fotoğraf ın kullan ım ın ın sürmesi için çok iyi  
nedenlerimiz var. Bunların bir bölümü açıklandı; Ancak, GFS, ya da diğer 
uydu sistemleri ve bütünleşik inersiyal sistemlerle birleştirildiğinde, gsrçel 
zaman!; konum belirleme mümkün olmaktadır. Bu alandaki süregelen 
çal ışmalar  biz i  çok yüksek ay ı rma - '  güçlü say ısal  görüntüye 
götürmektedir. Bundan önceki konuşmacının görüşünün tersine, bu on 
yı lın sonunda, hava fotoğrafçı lığı artık : pratik olmayacaktır, diye 
düşünüyorum. Yalnız,     uygun     seçilmiş-1:' emülsiyon     vs     hedeflerin 
sağlayabileceği   çok   yüksek   duyarlskli   ayırma   gücündeki   gelişmeler   daha 
uzun   bir   süre   sürecek   mi,   bilemiyorum.   Ama   bu   alanda   büyük   paralar 
harcanarak    yapılan   araştırma    ve   ge!işmeier,foîogrameirici!sri   fotoğraftan 
uzaklaştıracak  gibi  geliyor  bana. 

F a r r o w  . ■ .       ■       : ■ 
. Bir kaç yıl önce burada "T-grain" teknolojisi üzerine konferans veren 
Kodak yetkilisi, "Amerikan askeri gereksinimleri yönlendirmedikçe hava 
filmleri için teknoloji söz konusu olmamaktadır." demişti, olasılıkla bütün 
çabalar sayısal sistemlere yönelmiştir. Bu nedenle filmlerin yeteneklerinin 
geliştirilmesi olanaklı ise de, kaynaklar başka yönlere yöneltildiği için, 
bunların  gelişmeleri  ile  ilgili  sonuçları  görememekteyiz. 
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tsatherdais 
özellikte hava fotoğrafçılığını düşündüğümüzü sanıyorum. Hava 

fotogrametrisinde, fotoğrafçılık ve kamerp maliyeti, tüm veri derteme 
mal iyet in in çok küçük bir  parças ın ı  o luş turur .  Say ısal  görüntüleme 
sorunu, veri iş leme vs veri anaüzi maliyetleri dolay ındadır. Yeteri kadar 
hızlı ve gerekli ayırma gücünü sağ layan uygun bir algı layıcının yapımı, 
çok uzakta imiş  g ibi  görünüyor. Daha kaba, daha büyük ay ırma gücü 
olan uygulamalar çok daha kolaydır. 

Soru:   Mevcut görüntüler göz önünde  
tutulursa,  UZAY  GÖRÜNTÜLERİNİN 
GELECEĞİ NEDİR? 

Dr.  MOffer 
Bu   oranın   %10   olması   beni   şaşırttı.   SPOT,LANDSATTM   görüntüleri   ile 

edindiğ im deneyime göre bu oran % 2-3 aras ında. Güçlüklerden birisi 
bulut örtüsü. SPOT' un yayınlandığı istatistiğe göre, 1986' dan bu yana 
tüm toplanan verilerin % 10' dan daha azı kullanı labilir durumda. Soru, 
uzay   görüntülerinin   maliyeti  ile   d®   ilgili.   Kimi   durumlarda   eski   görüntüler 
dağıtım maliyetin© sağlanıyor. Uluslararası Kutupsal Platform Programı 
büyük b i r  fa rk  or taya ç ıkaracak.  Bu program 1996 '  da uygu lanacak 
ve 6 Amerikan, 2 Avrupa ve 2 . de _ Japon .platformu yörüngeye 
yerleş t ir i lecek. Her bir i  farkl ı alet ler kümesi i le donat ı lacak. Avrupa 
Kutupsal Platformu şu alet leri  taş ıyacak : 2,5 ve 5 m. piksel boyutlu 
"Opt ik  Har i ta lama A le t i "  ad ı  ver i len  b i r  Tushbroom"  s te reo  a le t ,  
Tamamen ticari amaçlı.  Bu durumda değer eklenmiş  ürünler doğrudan 
elde edilirken görüntüleme daha güç sağ lanabilecek. Bu, arazi modeli, 
yada say ısal  türden d iğer  ürünler i  e lde e tmek iç in  para ödeyecek 
kiş i lerin sayısının çokluğuna bağ lı. Her kilometre karesi birkaç dolar gibi 
çok ucuz bi r  tu tar  o lan bugünkü mevcut durumdan çok fazla o lacak 
diye kuşku duyuyorum. önümüzdeki on y ı lda çözülmesi gereken . en 
büyük sorun verilerin dağıtımı i le i lgili. Halen, bir SPOT görüntü, ya da 
band ı  e lde  e tmek a l t ı  ay l ık b i r  zaman a l ıyor .  ived i l i k  gerekt i ren b i r  
çok uygulamada zaman ında görüntü sağ lanam ıyor.  Mal i  kaynaklar  
hemen ödemeyi olanakl ı  k ı lsa bi le uygulanam ıyor. Yaln ız manyetik 
bantlar ın kullan ı lmas ından değ i l ,  ayr ıca herhangi bir yerde istenen 
görüntünün sağ lanamamasından dolayı dağıtım mekanizması eskimiş  
diyoruz. Bu sorun ş imdi Kutupsal Platform Programı çerçevesinde ele 
alınıyor. 

Sowton 
. Gerçek problem ayırma gücünden kaynaklan ıyor. 1/50,000 ve daha 
küçük ölçekli haritaları yapılmamış üçüncü dünya ülkeleri dışında, harita 
yap ım ında fazla yararlan ı lamad ığ ı için bu görüntüler kullan ı lmıyor. 
1/250,000 ve 1/1,000,000 ölçekl i  hari taları bulunan ülkelerde, bu 
görüntülerden   elde   edilebilecek   ayırma   gücü   ile,   bu   görüntüleri   doğru 
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yorumlayabimek .için haritalara:; gerek. var. '. .^öncşfğW::'V.ystirrnîf':'::;.l|i|talar 
,varsa.. .ve .bu .haritalara . ^i^anir'ak ^y^^^'^ilifiliöteir ::'iWâ1$ğö0$â&''bu . . . 
görüntüler oldukça yararlı ©Ifrtsktadff. ' Anclfe^feu!" ■'ülkedi:'■'iaien "■ •  harita 
varsa neden bunu yapalım. Hiç' bir "Karhası olmayan i;y@rlşrÖe/ :âdnüğiirin 
üzerinde görüntülendiği bir ' altlık haritayı gerektiren : as-sştiiTfiaSann 
desteklenmesinde bu < görüntüler . gerekli görülebilir.: Yeni. : bir harita .yapım 
işine, giriyorsanız, o zaman 1/100,900 ölçsslJ, olasslskSa başka bir dssîek 
gerekmeden elde edi lebi lecek en küçük öîçskîr.  O zamanda araziys 
giderek bütünleme yapmam ız gerekiyorsa maliyet yükselecektir.  En 
abından   fotoğraf -çekme ^maliy<#tln8'<;::?:rtaşie'|^^ İte 
neler  yapıfabiür, analiz, gerektirir. 'Bu ricK<âba#i|e. ":S3fe. • î|0. .vö' '..'9IEİ'' ■■^■'̂ 'fe|î .̂#iâ|ir'i:-:-̂ ;-:-':v' 

Df".Gu§an .̂ v;:̂ .;:'. \.;:V 
.   Konuşmacının   görüşüne   katdıyorurnjki   senaryo   söz   konusu   :   Birincisi, 
Irak Örneğ inde olduğu gibi, başka araçlarla görüntü salliyamâtfı iımiz 
durumlar, İkincisi .de, gerekli ayırma gücünü uzaydan sağlayabildiğimiz 
.durumlar.   Bu   on   yılın    sonunda   5    mJik    bir    ayîrma   gücü   o!an    uzay 
jŞrüntülerine • vSahlp: olacağımıza-ve 1/SÖ,Ö00 :ö!çek!İ-ıhalita^ !#ipim(nın '• bu 
tür görüntülerden olanaklı olaça|inı düşünüyorum. .   .    .■ ;   ■m>v<: 

. Ayırma gücü,, ve harita yaprna yeteneğ i konusunda yorum yaparken 
mevcut görüntüler© atıf : vermek ğerekifc ^rrterikah orclüâu :"içirt ve .diğer 
bir iki ülke için' mevcut olan görüntülerle" bİzdekiler aynı değ i l- Herhangi 
bir gelişme, ya da değişiklik, gerçekten de askerlerin geliştirme hızlarına 
bağlı. Kendileri daha iyilerine sahip oldukları için eski sistemlerinin 
pazarlanmasına  izin  veriyorlar. 

Dr.  Gugan 
. Gelişmeler, t icari olarak msvcut sistemlere bağ l ı. Örneğ in SPOT -5,5 
m.lik bir ayırma gücü olan bir algdayıcı olarak planlanıyor. Britanya' da 
Optik Harita Yapsm Aieti 'nin, planlanan 5 vs 2,5 m.l ik ayırma gücü i le 
pilot  çalışmalar  yapılmaktadır.  Bu  bir  asksri  üstünlük  değil. 

sy@w^y 
. Konecy, teknolojimizin 1990 başlarındaki durumunu şöyle yorumlamıştı : 
"SPOT benzer i  uydu görüntü le rden har i ta  yap ım ımm ın,  hava 
fotogrametr is ine gör® daha ucuz olduğu öne sürü ldü. Oysa,  bu 
görüntülerden bilgi elde etmenin gerçekten fazla pahalıya ma! olmadığını 
pek fazla göremedik. Bu nedenle SPOT'dan hari ta yap ım ı  ucuz. Ama 
y i ne  de ,  he r  du rumda ,  hava  f o toga me t r i s i  i l e  ha r i t a  ü re t im i  
yeğliyorsunuz.™ 

Soru:   Ön  yılın  sonunda,  SAYISAL  ALGILAYICILARLA 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK   FOTOGRAMETRİK VERİ 
DERLEMENİN  MİKTARINI  KESTİREBİLİRMİSİNİZ? 
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Dr  Walker 
. Havada, sayısal olan ve askeri amaç! olmayan veri derleyici 
sistemlerin ticari alanda mevcut olacağından kuşku duymuyorum. Esas 
sorun bunlam na kadarının film kameraları yerine kullanılacağının 
kestirilmesi. Sanıyorum, bu bir iki küçük araştırma uygulaması olmayacak. 
Çok önemli bir yüzdeyi oluşturacak. Askeri kurumlara ek olarak ulusal 
harita yapım kurumlarıda bu tür sistemleri kullanıyor olacaklar. özel 
harita  yapım  şirkefleride olasılıkla kullanacaklar. 

Dr  Miller 
.   Uzayda  %100,  hava  fotogramefrisinde  ise  %50  nin  üzerinde  olacağını 
düşünüyorum. 

Laathardaie 
.   Yakın   resim   fotogrameîrisinde   uzman   fotogrametriciye   fazla   bir   şey 
katacağını   sanmıyorum.   Görüntü   otomatik   olarak   istenecek,   her   pikselin 
üç  boyutlu  koordinatı  elde   edilecek   ve  kullanıcı  da  elde  etmek   istediği 
bilgilerin   analizini   yapacak.  Bu   alanda   fotogramefriciye   yapacak   fazla  bir 
şey   kalacağını   sanmıyorum.   Bu   tür   uygulamalar   çevremizde   pek   çok 
olacak. 

Soru :   Gerek al ış ı imış  biçimde yapîimış  ve gerekse ticari     
modelleri     göz onunda tutarak UCUZ ANALİTİK     
DEĞERLENDİRME     ALETLERİ  ÜZERİNDE BİR  
DEĞERLENDİRME  YAPARMISINIZ? 

Dr  Waker 
.Öncelikle analitik değerlendirme aletinin ne olduğu konusunda bir açıklık 
getirmek gerekir. Bir îör bütünleşik hesaplı ve gerçe! zamanlı bir alettir. 
Bu gerçel zamanlı program paralaksi giderir, fotoğraf, sîereomodel ve 
arazi koordinatları arasındaki ilişkileri modellendirir. Gerçi bir soru açık 
kalıyor: - Acaba, paralaksı giderdikten başka stereo modelde 
dolaşabilroeyide içermeli mi? Petrie, son yayınında ucuz aletleri şöyle 
sınıflandırıyor:      Tarayıcı      aynalı     stereoskoplar. Bunlar modeli 
dolaşmıyorlar. Bu gruptan aletler: Galiieo Stereoblt Siscaro, Zeiss 
Stereocord. Aslında bunlar bilgisayar destekli komparatorlar. Bunlar gibi 
diğer analitik aletler de "Cartographich Engîneering" AP-190 ve Topcon-PA-
2000. Diğer bir tür aletlerin orijini optik transformasyondur. Örneğin şimdi 
Leica aleti olan VM modüllü Zoom Transferoscope ve Yzerman APY. 
Bunlar vektör verileri harita ve fotoğraf" ite üst üste getiren optik 
aletlerdir. Son çıkan Leica aleti GISM'nin harita üzerine izdüşürülme olanağı 
yoktur. Daha ilginç olanları, piyasada çok sayıda bulunan küçük formatlar 
için yapılmış aletlerdir. Bunlar, sözcüğün tam anlamı ile, analitik alet lerdir. 
Şu anda ençok tanınan alet, "Adam Technologie** nin MPS-2 aletidir.  
Ingilterede   ve   başka   ülkelerde   bu   alet   büyük   bir   ilgi   uyandırdı. 
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Bundan  öneede  HLDelI  Posterin  MACÖ     :a!eti va.fdt,: M«az ''.geniş.. boyutlu 
Pehtta*: afeti,'"-Ftoss■ Komparatori;;:vardı.''■Bu.: 'l^nur^MŞtt'■■:iârti!i|iiç';::;ilii:;:/i|||§ii/' 
bilgisayar : destekti  bir 'kömp#iffr. ::#o  ûçv'^püp^';'.şl#t!!"Şz '::;;çöİ::':;:İiıÖİife':;?;lİit;; 
sayılabilir. • ■ ■ Ayrıca ■' :ana!ög'   aletlerin ;:' döriüşiürölnlüş >: ftlçlmlSfi ' var.: : BÜfîto ■■ 
arasında   bir   değerlendirme   yaprnak ' oldukça,   iüç.■ 1oğİIterâfIİe,   2.030 \fejff' 
sterlin    dolayındaki    bu    afetlerin    fiyatları    yazılımları    .içeriyor,    ineâk" 
bilgisayarı     içermiyor.     Leica     ye     Zeiss     gibi     büyük    : snalafik : i ;.ale:t 
ûreticüerininki ile  karşiteştırifrsa, ".bu  aletlerin Vfotogrâmettlk -yişlinlan^'^ifia 
az' : 'gelişmiştir.    'Ancak 'CAD 've'::'ŞlS" yalİmlan  ilö '::Ö^^%çıîı:;-::^^^feıi^|»iİj^or, 
ŞU.-.ş0ru . aktt   geliyor   : 'IJcuz. nereöe:';':Wİ^drr..pahi|.-i|i|^İIH 
Adam   Technoloğie   .ASF-2000   .ve   âalep : Siscam . .plgîişiril:.;; :;.^|it':;;

:İl5j: 
düşük   'fiyatlı. ve   tam   iormatf»   analitik "ifetterin ' İ5İIÖ0: ^İ^âİltflİİİllpi^ 
sahip ' aletlerdir.     Bu yinit, "film * küIIanâri'';iİSetleri ■ ':lipilf Ör^İiı.' Söriu/:'. şif isal 
göründü   ile   çalişart   aletler   için   iinişlötiletiilr,,.     Kahidâ'dan  p#»: Siyisil 
Video   Plotter   oldukça   dikkati   çekiyor.   Bu   tür   yaklaşım: için   pek   çc^k 
biigisayar     .programı      var.      Örnek      olarak      Öeorgiâ. ::   ve      Âaöhen 
Onlversiteler'inin'''prograriıtarı   gösterileÖİr.: :   Bunlar   saf töal   gorûntÛİir   le 
■   streoskoplk olarak' çalışıyorlar.  ^J ' ; ' ■ ■  ■ ' ' ■ ■ ' ' . ' ' ■    v ' ' / ■ ■ - ' . ' * > : < ' . ■  V ' * ' ■ ' < ■ '  >     ■ ■ ■ " ■ . ■  

LeatSıerBaio'1 ' \ ' y : " : " " ' ' ' '  : \ [ ' ' " / ^ ' :  :: ;'';: '■' [ ' ' [  ] ^ ] ' ) ' " ' ' ! ' ^  ' ': . 19Öİ^'kyptö'::Korigreiwae"/;çok;':: fazİŞ"'iitfİM*^'' 
ar«llîfc;;'i|!el.".oiîrılyışr Vbenl '■" hayal kırıklığına uğrattı. Benden önceki, 
konuşrtıla": : 'İhirümM\.'."bitledi.. Ö günden bu güne fazla değişen blrşey 
olmadı. Safın alma konusunda, çevremdekilere, bu aletlerin hiçbirinden 
hoş lanmad ığ ımı söyHyörij i i ı. Bununla bMkte küçök lörmatfc fotoğraflar için 
Adam MPS-2> yarilış ları görme aç ıs ından da oldukça uygun. Daha İyisini 
yapan ı bulmak için kendinizi zorluyorsunuz. Pahalı olmayan analitik aletlerin 
tasarımının iki yönden değ işmesi gerektiğ ine inan ıyorum. Uzman olmayan 
kullan ıc ı lar için, PC gibi kullanabilecekleri basit sistemler geliştirilmeli. Uzman 
olmayan kullanıcılar, basit bir gözetleme ile ölçüler yapacak şekilde 
fotogramefrik paketi kullanmak istemektedirler. Bu ucuz aletlerin 
kullanıcıya sevimli geiecek biçimde daha çok geliştirilmesi gerekir. 
lotogrametrik ürünlerin üret ic i ler in i  daha çok i lg i lendiren konu, Â8 ve 
PG2 yer ine geçecek pahalı ve hassas analitik aletler üretilmesidir. A8 
den daha elveriş l i  bir aleti 50 bin sterlinden daha ucuza düşünmek olas ı 
değ i l . Donan ım ve yazılım sistemleri bakımından bu fiyat pahalı 
sayılmamalıdır. Bu günlerde ve bu çağda 50 b in s ter l inden ucuz b i r  
üret im a le t i  bek lemek pek gerçekçi  değildir. 

S©wton 
.  Ben ayn ı  görüş te  değ im.  N iye b i r  donan ıma gereksin im duyaî ım? 
Yak ın ge lecekte  çok daha iy i  emüls iyon iu  çok yüksek ay ı rma gücü 
olan güzel fotoğraf lara sahip olacağ ız. Bunlar ın gözlenmesi için bir 
büyüteç yeterli olacaktır. Normal olarak sayısal veri derlemek için bir 
say ısal laş t ırma masan ız var .  Gereks in im duyulacak şey,  fo toğ ra f  
üzerinde   yalnızca   üç   yer   kontrol   noktasıdır.   Sayısal   arazi   modeli   rutin 
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bir ürün ötecek. V© kendinizi hari ta revizyon iş ler inde bulacaks ın ız. 
Mercek kafibrasyonunu ela dikkate alabilirsiniz, mutlak yöneltme de 
yapabilirsiniz. Fotoğraftaki yükseklik distorsiyonu sayısal ara modeli ile 
çdzöfür. Daha ötesi, fotoğrafın sayısallaştırı lmasıdır. Herşeyin, daha 
ş imdiden tam böyle görünmediğ ini kabul ediyorum. Ama, güncelleştirme 
yönü, şimdi size tanımladığım gibi olacak. Fotoğrafı masaya koyup 
sayısailaştıracağız. 

Başkan 
.   Bay     Sowton,     sayısal     mono     değerlendirmenin     geleceğin     yöntemi 
olacağını düşünüyor. 

Leethardale 
.   Tsk      bir fotoğraftan      harita      güncelleştirmesinin      yapılabileceğine 
inanmıyorum. Sîereoskopik görüntü gerekiyor san ır ım. Bir fotoğraf, 
geometrik     düzeltim     için,     ikincisinin     de     Stereoskopik     görüntü     için 
kullanılmasına karşı    değilim.    Ne    var    ki    menoküler    bir    görüntü    ile 
fotogrametrik olarak    harita    revizyonu    yapan    kimse    yok.    Tek    gözü 
kapalı  yapılan işler  büyük  hatalara  neden  olur. 

Soru   :    SAYİSAL     VERİLER     İÇİN     STANDARTLAŞTIRILMIŞ 
BİR  TRANSFER  FORMATI  HEDEFİNE  GÜNÜN  BİRİNDE 
ULAŞILACAK  M!  ? 

Sominn 
. Ulusal Transfer Formatı Komitssi'liSJTC) nin, 1886'dsn beri başkanıyım. 
Su konuds çok şey bildiğim anlamına gelmesin. Bu konuda bir standart 
ge t i r i lmek  i s tend iğ i ne  kuşku  yok .  Br i tanya  i ç in  böy le  b i r  fo rmat  
geliştirdik. Askeri amaçlar için NATO' nun formatı DIGEST var. NTC ve 
DlGEST'in birbirine transferi bir arabirim( ınterface) dir. Danimarka 
Fotogrametri Derneğ i  çok daha önceleri bir transfer formatı gelişt irdi. 
SDES'i gel iş t irmek için Amerikai ı ' lar uzun y ı l lar harcad ı lar. Bunlar ın 
yan ında bir  de ISO standart lar ı  var.  Say ısal hari ta ver i ler i  i le i lg i l i  ik i  
ISO sîandart ı  var :  ISO 8211 v® ED İFACT. Bu konuda daha pek çok 
şey söylenebilir. Tüm bu veriler niye birbirlerine aktarılacak ? Gerçekten 
de bu GIS' İn ay ırma gücüne bağ lı.  Tüm dünya için bir GIS sisteminden 
mi söz ediyoruz ? Eğer öyleyse , verilerin birbirleri arasında aktarılması 
söz konusudur. Haritacılık terimleri ile, sınırları da örtecek bir veri tabanı 
yaratmak istiyorsak, komşu ülkeler aras ında veri lerin aktar ı lmas ına 
kesinlikle gereksinimimiz var. Tüm dünya için standartfaştırılmış transfer 
format ına gerek duyacağ ım ız olas ıd ır.  Ama, ivedi hedef, her ulusal 
formatın  aktarılabileceği  bir  şey  yapmaktır. 

Dır-Mültar 
1/250,000     ölçeğinde    haftalık     global    veri    kümesi    üretmek     için 

tasarlanan   Uluslararası   Kutupsal   Platform   Programı   ile   ilgili   genel   bakış 

26 



üzerine bir yorum yapmak İstiyorum. Bu durumda, özellikle Avrupa Uzsy 
Âjensi, Japonlar vs NÂSÂ arasında, standartlaştınlmış bir tür veri 
formatınsn  olması  için  bir  istek  olscak. 

Soru:    Hem  pratik  vs  hem  de  ekonomik  anlamda,  YAKIN 
RESİM     FOTOGRAMETRİSİNDE     SAYISAL  GÖRÜNTÜNÜN 
KULLANIMININ  TİCARİ  OLARAK  CANLI  OLMASI  İÇİN 
DAHA  NE   KADAR  SÜRE  GEÇECEK?  8u  soru  "Machine 
Vision"  uygulamalarından  çok  mimari   fotogra-metri  
düşünülerek  sorulmuştur. 

Leaita'dafe . . . .  
. Sayi3s! görüntü ve snaüz sistamlsrindski gelişmeler üzerindeki çalışmalar 
giderek gerçekten eğlenceli oluyor. Bu tür aletlerin tasarımını yapanlar 
çok çaşi'di. Aslında soru şu ; Sayısal yakın resim ölçülerini sağlayan 
bürolar olacak ms ? Ya da : fotcgramstrik harita yapım firmaları 
böyie bürolar açacak mı? Sanıyorum, sayısal görüntü!erd3n üç boyutlu 
yüzey bilgileri sağlama işi otomatikteşecek. Esas uzmanlık, resimds 
görülen şeyin ns oiduğu konusu olacek. Bu nedsn!©, fotogrsmeîrik ölçü 
işinin ticarileşeceğin8 inanmıyorum. Bunun yerine, kendini fotogrametrici 
saymayan, tüm bir üç boyutlu görüntüye sahip ve bununla kendi 
analizlerini kendisi yapan müthiş bir kullanıcı potansiyelini görüyorum. 
İşaret etmek istediğim diğer bir nokta da, yüksek duyarlilığı, yüksek 
ayırma gücünde arama eğilimidir. Bu uygulamaların çoğu, düşük duyarlık 
ve düşük ayırma gücünde olacak. Gerçel zamanlı olması gerekmiyor. 
Esas sorun, ivedi bilgilere gerek duyan kişilere çabuk yanstlar üretmektir. 
Daha yükssk doğruluk vs özel araştırmalar gerektiren özel uygulamalar 
da olacak. Ne var ki, temelde, eğilimin yarı otomatik görüntü işleme 
yönünde  olacağına  inanıyorum. 

Dfr.  Waikar 
. Sorunun yanıtlanması güçleşti. Sayısal yakın resim fotogrameîrisi, genel 
bir ifade i le, zaten ticari kullanımda. 1990'da Zürih'te yapı lan 
VJComisyon Sempozyumu'nda, ya zaten ticarileşmiş, ya da yakında 
ticari kullanım alanı bulacak sistemleri gördük. Gerçek yanıtları elde 
etmek için kullanılıyor. Bununla birlikte, film kamerası isteği de sürüyor. 
Ticari ilke şu : insanların istediği şeyleri yapmak. Müşteriler P31, P32 
kamerası istiyorlarsa film kameralarına gereksinim duyuluyor demektir. 
Bunların çoğu da mimarlık fotogrametrisinde kullanılıyor. Tüm eğilimler 
sayısal yönde ama pek çok firma da film kamerası ile kalmak istiyor. 
Bu  ikisi  arasında  bir  uzlaşma  sağlanmalıdır. 

Dr.  Waiker 
. Mimarlık fotogrametrisi daha geniş format gerektiriyor. "Machine 
Vision" uygulamalarında ise daha düşük ayırma gücü ve daha ucuz alet 
bu   konuda   ayrılan   paraya   denk   düşüyor.   DSP   1   pahalı,   çünkü   tüm 
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