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FARKLI  ÇÖZÜNÜRLÜKTEKİ  UYDU GÖRÜNTÜLERİ Nİ N GEOMETRİ K 

DÖNÜŞÜMÜ VE DÖNÜŞÜM S ONUCUNDA ELDE EDİ LEN GÖRÜNTÜLERİ N 

DI Ş DOĞRULUĞUNUN ARAŞTI RI LMASI  

ÖZET 

 

Uydu gör ünt ül eri,  farklı  za mansal  ve mekansal  ölçekl erde haritalar  üret erek yer yüzünün 

araĢtırıl ması  i çi n,  birçok bili m dalı nda kullanılabilen öne mli  kaynakl ardır.  Oriji nal  uydu 

gör ünt ül eri,  genelli kle geo metri k di st orsi yonl arı  i çerdi ği nden ve bir pr oj eksi yon 

düzl e mi nde kaydedile medi ği nden dol ayı   harita a maçlı  kullanıla mazl ar.  Geo metri k 

dönüĢüm yapılarak uydu gör ünt ül eri ni n di st orsi yonl arı  eli mi ne edilir  ve görünt ül er  harita 

pr oj eksi yonuna dönüĢt ürül ürler. 

Bu çalıĢ mada farklı  uzaysal  çözünürl ükl ere sahi p Landsat  5 TM ( 30 m),  SPOT P  ( 10 m) 

ve I RS 1C ( 5. 8m)  gör ünt ül eri  kullanıl mı Ģtır.  ÇalıĢ ma böl gesi  ol arak,  Ġstanbul - Avr upa 

yakası nı n büyük bir kıs mını içeren böl ge seçil mi Ģtir. 

Geo metri k dönüĢüm esnası nda kullanılan yer  kontrol  nokt aları na ait  koordi nat  değerleri 

GPS t ekni ği  ve t opografik haritalardan el de edil miĢtir.  GPS öl ç me t ekni kl erinden,  st ati k 

GPS ve  DGPS kullanıl mıĢtır.  Ayrı ca,  1/ 5000 ve 1/25000 öl çekli  t opografik haritalardan 

yer kontrol nokt aları na ait koordi nat değerleri okun muĢt ur.  

Her  bir  uydu gör ünt üsünün geo metri k dönüĢümü  st ati k GPS,  DGPS,  1/ 5000 ve  1/ 25000 

öl çekli  haritalardan el de edilen koor di nat  değerleri  kullanılarak yapıl mı Ģtır.  Geo metri k 

dönüĢüml eri n,  çözünürl ük ve öl çü t ürüne bağlı  olarak i ç doğr ul ukl arı  karĢılaĢtırıl mı Ģtır. 

Yer  kontrol  nokt ası  sayısı  değiĢtirilerek dönüĢüml er  t ekrarlanmı Ģ  ve i ç doğr ul uk değeri 

ile yer kontrol nokt ası sayısı ve dağılı mı arası ndaki iliĢki kurul muĢt ur. 

Yapıl an dönüĢüml eri n dı Ģ  doğr ul uk değerleri nin belirlemek a macı yl a, yer  kontrol 

nokt aları  harici nde nokt alar  belirlenmi Ģtir.  Bu nokt aları n st ati k GPS öl çü değerl eri  baz 

alı narak,  her  bir  geo metrik dönüĢümün dı Ģ  doğr uluk değeri  hesapl anmı Ģtır. Çözünürl ük, 

yer  kontrol  nokt ası  sayısı,  dağılı mı  ve doğr uluğuna bağlı  ol arak dönüĢüml eri n dı Ģ 

doğr ul uk değerleri karĢılaĢtırıl mı Ģtır. 

Bu çalıĢ mada,  i ç ve dı Ģ  doğr ul uk değerleri ni n;  gör ünt ünün uzaysal  çözünürl üğüne,  yer 

kontrol nokt aları nı n sayısına, dağılı mı na ve doğr uluğuna bağlı ol duğu belirlenmi Ģtir.  
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RECTI FI CATI ON AND OUTER ACCURACY ANALYSI S OF RE MOTELY 

SENSED DATA WHI CH HAVE DI FFERENT SPATI AL RESOLUTI ONS.  

SUMMARY 

Re mot el y sensed dat a are i mport ant  source whi ch can be used i n a vari et y of  subj ects  f or 

the pur pose of  st udyi ng eart h surface by pr oducing maps  over  a  wi de range of  spati al 

and t e mporal  scal es.  Raw sat ellite i mages  can not  be used as  maps,  because t hey cont ai n 

geo metric di st orti ons  and t hey are not  i n a  registered pr oj ecti on pl ane.  By means  of 

rectificati on,  geo metric di st orti ons  of  sat ellite images  are eli mi nated and i mages  are 

transfor med i nt o map projection.  

In t his  research,  Landsat 5 T M ( 30 m),  SPOT P ( 10 m)  and I RS 1C ( 5. 8m)  i mages  were 

used because of  t heir  different  spatial  resol ution.  The regi on covers  huge part  of 

Istanbul- Eur opean si de had been sel ected as st udy area.  

Coor di nat es  of  gr ound control  poi nts  were obt ai ned from GPS t echni ques  and 

topographi c maps.  St atic GPS and DGPS sur vey t echni ques  were used.  Furt her more, 

coor di nat e val ues  of  ground control  poi nts  had been read from 1/ 5000 and 1/ 25000 

scal ed t opographi c maps.  

Each sat ellite i mage was  geometricall y correct ed by usi ng dat a acquired from st atic 

GPS,  DGPS,  1/ 5000 and 1/ 25000 scal ed t opographi c maps.  The i nner accuraci es  of 

geo metric correcti ons  were co mpared.  Geo metric correcti ons  were repeat ed by changi ng 

nu mber  of  gr ound control  poi nts  and t he rel ationshi p bet ween i nner  accuracy and 

nu mber and distri buti on of ground control poi nt was established.  

Check poi nts  had been select ed f or  t he pur pose of  exa mi ni ng t he out er accuraci es  of 

geo metric correcti ons.  Coor di nat es  of  check poi nts  were det er mi ned by using st atic GPS 

techni que.  The out er  accuraci es  of  geo metric correcti ons  were cal culated by means  of 

coor di nat es  of  check points.  The out er  accuracy val ues  of  geo metric correcti ons  were 

compared rel ated t o resolution of  i mage,  nu mber, di stri buti on,  and accuracy of  gr ound 

control poi nts.  

The results of  t his  st udy showed t hat  t he i nner  and out er  accuracy of  geo metri c 

correcti ons  depends  on nu mber  of  variabl es  such as  spatial  resol uti on of  image,  nu mber, 

di stri buti on and accuracy of ground control poi nts.   
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1.  GĠ RĠ ġ 

1. 1. Gi riĢ ve ÇalıĢ manı n Amacı  

Uzakt an al gıla ma  ve uydu t eknol ojileri ni n birli kte kullanı mı  bir  çok farklı  di si pli nde 

geniĢ  uygul a ma al anları  bul makt adır.  Dünyayı  uzaydan i zl e me  yol uyl a;  çevresel  ve 

doğal  kaynakl arı n yönetimi ,  hava dur umu t ahmi nleri,  maden ara ma çalıĢ mal arı,  ür ün 

rekolte t ahmi nl eri,  kirlilik belirlenmesi,  harita üreti mi  ve or man al anl arı nı n 

belirlenmesi  gi bi  bir  çok uygul a ma gerçekl eĢtirilebil mekt edir.  Tü m bu süreç kı sa bir 

za man peri yodunda ol muĢ  ol makl a birli kte,  uzakt an al gıla ma  uydul arı  geliĢi mi ni 

sürdür mekt e ve gün geçti kçe geliĢ mi Ģ  yeni  uydul ar  dünya yör üngesi nde yeri ni 

al makt adır. 

1970 ‘li  yıllardan bugüne yeryüzü kaynakl arı nı n araĢtırıl ması  i çi n,  el ektro manyeti k 

spektrumun farklı  böl geleri nde al gıla ma  yapabilen,  farklı  za mansal  ve mekansal 

çözünürl ükl ere sahi p uydul ar  uzaya fırlatıl mı Ģtır.  1978 yılı nda Ameri ka Bi rl eĢi k 

Devl etleri  t arafı ndan uzaya fırlatılan Landsat  1 uydusu il k si vil  a maçlı  uydu ol up, 

yeni  j enerasyon Landsat uydul arı  1999 yılı na kadar  yör üngede yerleri ni  al mı Ģtır. 

Di ğer  t araftan,  si vil  a maçlı  kullanı ma açı k ol up yüksek çözünürl üğe sahip I konos, 

Qui ckbird gi bi uydul ar 2000’li yıllarda uzaya fırlatıl mı Ģtır. 

Uzakt an al gıla ma  siste ml eri nden el de edilen gör ünt ül er,  yeryüzü özelli kleri  hakkı nda 

hı zlı,  ekono mi k ve güncel  bil giler  ver mekt e ve  farklı  uygul a ma al anl arı nda 

kullanılabil mekt edir.  Uydu gör ünt ül eri ni n çözünürl ükl eri ni n geliĢ mesi, uydul arı n 

sağladı ğı  si nopti k gör üĢ, çok za manlı  veri  el de edebil me i mkanı  ve kı sa za manda 

bil gi  t opl anabil mesi  nedeni yl e uydu ve uzaktan al gıla ma  t eknol ojileri  bir  çok 

disi pli ne öne mli bil giler sağla makt adır.  

Uydu gör ünt ül eri ni n farklı  uygul a mal arda kullanılabil mesi  i çi n oriji nal  uydu 

gör ünt ül eri nde var  ol an geo metri k di st orsi yonl arın gi deril mesi  gerekmekt edir.  Bu 

a maçl a,  uydu gör ünt ül eri geo metri k ol arak düzeltilerek arzu edilen harita proj eksi yon 
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düzl e mi ne kaydedilirler. Uydu geo metrisi ni  düzelt mek i çi n kullanılan en yaygı n 

yönt e m yer  kontrol  noktaları  kullanarak mat e mati ksel  koor di nat  transfor masyonu 

gerçekl eĢtir mektir.  DönüĢüm i çi n kullanılacak yer  kontrol  nokt aları,  gör ünt ü 

üzeri nde ho moj en dağılmı Ģ  ve kol aylı kla t anıml anabilen nokt alar  olmalı dır.  Yer 

kontrol  nokt aları nı n ül ke siste mi ndeki  koor di nat değerleri ni  bul mak i çi n i ki  farklı 

alternatif  söz konusudur. Bunl ardan biri ncisi,  mevcut  haritaları  kullanmak,  i ki ncisi 

ise küresel  konu m belirle me  ( GPS- Gl obal  Positioni ng Syst e m)  yönt e mi  kull anarak 

nokt aları n koordi nat değerleri ni el de et mektir. 

Bu çalıĢ mada,  farklı  uzaysal  çözünürl üğe sahi p uydu gör ünt ül eri ni n farklı  i ki  t ür 

GPS öl ç me t ekni ği nden el de edilen koor di nat  verileri  ve harita koor dinat  verileri 

kullanılarak geo metri k dönüĢüml eri  yapıl mı Ģ  ve geo metri k dönüĢüml eri n i ç ve dı Ģ 

doğr ul ukl arı nı n sapt anması  a maçl anmı Ģtır.  Bu amaçl a,   Ġstanbul  Avr upa yakası na ait 

Landsat  5 TM ( 30 m),   SPOT P ( 10 m)  ve I RS 1C ( 5. 8 m)  uydu gör ünt ül eri 

kullanıl mı Ģtır.   Ġstanbul  gi bi  metropoliten bi r  kentte arazi  ört ü tipl eri  hı zl a 

değiĢ mekt e ve mevcut  topografi k haritalar  güncelli ği ni  yitir mekt edir.  Bu nedenl e 

mevcut  t opografi k haritalardan güncel  yer  kontrol  nokt al arı  üret mek zorlaĢ makt adır. 

Son yıllarda,  yer  kontrol nokt aları nı n koor di nat  değerleri ni n belirlenmesi nde küresel 

konu m belirle me  t ekni ği yaygı n ol arak kullanılmakt a ve güncel  ve hassas  konu m 

doğr ul uğuna sahi p yer kontrol  nokt aları  üretilebil mekt edir.  Ancak,  yer  kontrol 

nokt ası  üreti mi  uydu görünt üsünde t anı ml anabilen yer  kontrol  nokt aları il e sı nırlı 

ol up bu da uydu görünt üsünün uzaysal çözünürl üğü ile de iliĢkili dir.  

ÇalıĢ mada kullanılan üç gör ünt üde ayırt  edilebilen,  ho moj en ol arak dağıl mı Ģ  yer 

kontrol  nokt aları  seçil miĢ ve bu nokt al arı n koordi nat  değerleri  farklı  yönt e ml erl e 

belirlenmi Ģtir.  Önceli kl e, f arklı  i ki  GPS t ekni ği  olan st ati k ve DGPS yönt emi  verileri 

kullanılarak yer  kontrol nokt al arı nı n koor di nat  değerleri  el de edil mi Ģ,  daha sonra, 

aynı  nokt aları n 1/ 5000 ve  1/ 25000 öl çekli haritalardan koor di nat  değerleri 

öl çül müĢt ür.  Dört  farklı  koor di nat  değeri  kullanılarak her  bir  gör ünt ünün geo metri k 

dönüĢümü yapıl mı Ģ  ve dönüĢüml eri n i ç doğr ul ukl arı  karĢılaĢtırıl mı Ģtır.  Ayrı ca,  her 

gör ünt üde yer  kontrol  nokt aları  harici nde yeni  nokt alar  seçil mi Ģtir.  Seçilen bu 

nokt aları n dönüĢüm sonrası  koor di nat  değerleri  ile st ati k GPS öl ç me yönt e mi nden 

el de edilen koor di nat  değerleri  arası ndaki  fark hesapl anarak her  nokt anı n dı Ģ 

doğr ul uğu hesapl anmı Ģtır.  Son ol arak da,  bu farkl ar  kullanılarak dönüĢüml eri n dı Ģ 

doğr ul uğu içi n karesel ortala ma hat alar bul unmuĢtur.  
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2.  ELEKTROMANYETĠ K SPEKTRUM VE SPEKTRAL ETKĠ LEġĠ M 

2. 1 Gi riĢ 

Uzakt an al gıla ma  da temel  esas  cisi mden yayılan el ektromanyeti k enerji ni n 

al gılanması dır.  El ektromanyeti k enerji  c ı Ģı k hızı  il e har moni k dal gal ar  Ģekli nde 

hareket  eden büt ün enerji  Ģekilleri ni  kapsar.  Harmoni k,  dal gal arı n eĢit  ve peri yodi k 

bir  Ģekil de ol duğunu deyi ml endirir.  Gör ünen ı Ģı k el ektromanyeti k enerji 

Ģekilleri nden bir  t anesidir.  Radyo dal gal arı,  ısı,  mor öt esi  ve X-ı Ģı nları  di ğer 

Ģekilleri dir ( Ör meci, 1987). 

Yer yüzü kaynakl arı nı n elektromanyeti k enerji  ile uzakt an al gılanabil mesi dört  ana 

bileĢen vardır ( Musaoğl u, 1999). 

1) Kaynak:  GüneĢ  ı Ģı ğı,  yeryüzünün neĢretti ği  ısı  ve radar  il e  al gıla mada 

ol duğu gi bi  yapay el ektromanyeti k ı Ģı nı ml ar,  uzakt an al gıla mada ı Ģı nı m 

kaynağı nı ol uĢt ururlar.  

2) Yeryüzü il e karĢılı klı  et kileĢi m:  Yer yüzünden yansı yan veya neĢredilen 

ıĢını m mi kt arı  ve ı Ģı nımı n özelli kleri,  yeryüzündeki  nesneni n özelli kl eri ne 

bağlı dır. 

3) At mosfer il e karĢılı klı  et kileĢi m:  El ektromanyeti k enerji  at mosferden 

geçerken, çeĢitli et kilerle saçıl maya ve bozul maya uğrar.  

4) Al gıl ayı cı:  Yer yüzü il e karĢılı klı  et kileĢi me uğrayan el ektromanyeti k ı Ģı nı m, 

bir al gılayı cı tarafı ndan kaydedilir. 
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5) Veri ni n Ġl eti mi,  Alı nması  ve ĠĢl enmesi:  Al gılayı cı  t arafı ndan kaydedi len 

enerji  genelli kle el ektroni k f or matta yer  i stasyonuna iletilir.  Veri, bu 

istasyonl arda iĢlenerek gör ünt ü hali ne getirilir (ġekil 2. 1).  

ġekil 2. 1. Uzakt an Al gıla ma Siste mi BileĢenl eri 

2. 1 El ektro manyeti k Spektrum 

El ektromanyeti k spektrum,  dal ga boyu metrelerden nano metrel ere kadar  değiĢen, 

ıĢık hı zı  ile hareket  eden ve  boĢl uk boyunca yayı lan deva mlı  ve aralı ksız enerji dir. 

Her  madde belli  mi kt arda enerji  yayar  ve maddeni n artan ı sısı yl a birli kte kı sa dal ga 

boyl arı na doğr u enerji  mi kt arı  artar.  El ektromanyetik spektrum,  dal ga boyl arını  t e mel 

al arak böl gel ere ayrıl mı Ģtır  ( Sabi ns,  1996).  Al gılayı cıları n t asarı mı nda ve yapıl acak 

bir  çalıĢ mada kullanılacak uydu gör ünt üsünün seçi mi nde,  el ektro manyeti k 

spektrumun al gıla ma  aralı kları  büyük öne m t aĢı makt adır.  Yer yüzünün t üm 

özelli kleri ni  t ek bir  algılayı cı  ile belirle mek mü mkün değil dir.  Ki myasal,  ı sıl, 

el ektri ksel  ve fi zi ksel  özelli kleri n belirlenmesi  içi n,  el ektromanyeti k spektrumun 

farklı böl gel eri nde al gılama yapan farklı al gılayı cılara gerek vardır. 



 5 

 

ġekil 

2. 2. El ektromanyeti k Spektrum 

2. 1. 1 At mosfer Et kisi 

El ektromanyeti k ı Ģı nı m,  bir  uzakt an al gılayı cı t arafı ndan al gılanmadan önce, 

at mosfer  i çi nden geç mek ve at mosferde belli bir  yol  kat  et mek zor undadır. 

At mosferde bul unan gazl ar  ve parçacı kl ar,  gelen ı Ģı nı m da  saçıl ma ve yut ul ma 

et kileri ne neden ol ur. 

Saçıl ma;  GüneĢ  ı Ģı nı mı, at mosferdeki  gaz mol ekülleri  ve du man,  buhar,  t oz,  t uz 

kristalleri,  yağmur  da ml al arı  gi bi  askı da  maddeler  nedeni yl e saçılır.  Saçılan ı Ģı n, 

dal ga boyuna bağı mlı olarak yeni den yönl enir.  
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Saçılan ıĢı k Ģi ddeti eĢitlik 2. 1 ‘de veril mi Ģtir. 

 I = Io. Exp (-k. 
n
. s)                                                                                   ( 2.1 ) 

       Io = BaĢl angı ç anı ndaki ıĢık Ģi ddeti, 

  = IĢı ğı n dal ga uzunl uğu,  

 k, n=At mosfer koĢulları na bağlı katsayılar,  

 s=Alı nan yol. 

El ektromanyeti k ı Ģı nı mı n saçıl ma genel  t eorisi,  1908’ de,   di el ektri k bil yel erle yaptı ğı 

deneyl er  sonucu Mi e t arafı ndan ort aya konul muĢtur.  Çapl arı  0, 01 m’ den  100 m ve 

daha büyük değerlere ulaĢan askı da maddel erden boyutları  gel en ı Ģı nımı n dal ga 

uzunl uğu ci varı nda ol anlar,  Mi e saçıl ması na neden ol urlar.  Mi e saçıl ması,  at mosferi n 

alt tabakaları nda ol uĢur.  

Rayl ei gh,  saçıl ma i çi n n katsayısı nı  -- 4 ol arak bul muĢt ur.  Rayl ei gh’in ort aya 

çı kardı ğı  bu ifadeden,  saçıl manı n dal ga uzunluğunun dör düncü kuvveti  ile t ers 

orantılı  ol duğu,  yani  kısa dal ga uzunl ukl arı nı n uzun dal ga uzunl uğuna göre çok 

küçük ol an gaz mol ekülleri  nedeni  il e ortaya çı kar,  üst  t abakal arda ol uĢur  ve 

Rayl ei gh saçıl ması adı nı alır. 

At mosferdeki  askı da bulunan maddel eri n büyüklükleri  ı Ģı ğı n dal ga uzunl uğundan 

çok daha büyükse ( >10)  büt ün dal ga uzunl ukları  eĢit  ol arak saçılır(
0
).  Yağ mur 

da ml ası böyl e bir saçıl maya neden ol ur ( Ör meci, 1987). 
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ġekil 2. 3. At mosferi k Saçıl ma ( Wall ace and Hobbs, 1977) 

Yut ul ma;  Yut ul ma,  enerjini n yeryüzüne ul aĢ madan at mosferde depol anması na,  bir 

bakı ma,  enerji ni n kaybolması na neden ol ur. Yut ulmaya,  ozon,  karbon di oksit   ve  su 

buharı  neden ol ur.  Bir  orta m i çi nde yut ul mada ort a ma  giren büyük f rekanslı  bir 

enerji,  enerji  kaybı ndan dol ayı,  daha küçük frekanslı  bir  enerji ye dönüĢür.  Ör neği n 

ıĢık ısı ya dönüĢür. Yut ulma sonucu at mosfer ısı nır.  

2. 2 Ci si ml eri n Spektral Yansıt ması  

Bi r  cis me  ul aĢan enerji  yansıtılır,  yut ul ur  ve geçirilir.  Ci s me  gel en t opla m enerji, 

cisi m yüzeyi  t arafı ndan yansıtılan,  cisi m t arafı ndan geçirilen ve yut ul an enerjileri n 

topla mı na eĢittir.  Yansıt ma,  yut ul ma ve  geçiril me özelli kleri  cisi ml erin fi zi ksel 

özelli kleri ne ve gel en ıĢını mı n dal ga uzunl uğuna bağlı dır.  

Bi rçok uzakt an al gıla ma si ste mi  esas  ol arak yansı ma enerjisi ni n ağır  bastı ğı  dal ga 

uzunl uğu böl gesi nde çalıĢtı ğı ndan ci si ml eri n yansıt ma özelli kleri  çok öne mli dir. 

Yer yüzündeki  cisi ml er,  spektral  yansıtı ml arı ndaki  farklılıklardan ayırt  edilebilirler. 

Far klı  cisi ml er  el ektromanyeti k spektrumun farklı  böl gel eri nde farklı  yansıtı m 

göst erirler ( Ör meci, 1987). 
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 ġekil 2. 3 Te mel Cisi ml eri n Spektral Yansıt ma Eğrileri ( NASA,  1999) 

2. 2. 1 Bi t kileri n Spektral Yansıt ması  

Bit kileri n spektral  yansıt ması nı  üç farklı  spektral  böl gede i ncel e mek mü mkündür. 

Gör ünür  böl ge de yansı ma yaprak pi gmentleri ol arak bili nen kl orofil, karat one, 

ksant ofil  ve ant osyani ns t arafı ndan kontrol  edilir.  Bu böl gede yaprak pigmentleri 

ıĢı nı mı  yut arlar  ve yansımayı  azaltırlar.  Kl orofil  0. 45-0. 67 m dal ga boyu aralı ğı nda 

mavi  ve kır mı zı  ıĢı nı mı  soğur up,  yeĢil  ı Ģı nı  yansıtır.  Bu nedenl e sağlı klı  bitkiler  yeĢil 

ol arak al gılanır.  Sağlı klı  ol mayan bit kilerde i se klor ofil  mi kt arı  az ol acağından yeĢil 

ıĢı nı m az yansıtılır  ve kır mı zı  ıĢı nı mı n yansıtı mı  art ar,  bu nedenl e yaprak yeĢil  ve 

kır mı zı nı n bileĢi mi olan sarı olarak al gılanır.  

0, 70-1, 30 m dal ga boyu aralı ğı nda kal an yansıyan kı zıl ötesi  böl gesi nde,  yansıt ma 

ve geçiril me öne mli  ol up,  ana et ken yaprağı n hücre yapısı dır.  Yaprak pi gmentleri  bu 

böl gede t a ma men geçiriml i  ol mal arı  nedeni yl e he men he men hi ç yut ul ma söz  konusu 

değil dir.  Yal nı z  =0, 98 m ve  =1, 20  m dal ga uzunl ukl arı nda yaprakt aki  su 

muht evası  nedeni yl e çok az mi kt arda yut ul ma ol ur.  Bu böl ge de yansıt ma bit ki 

yaprağı n i ç yapısı  ile yakı ndan il gili dir.  Her  bi tki  t ürünün yaprak yapısı nı n farklı 

ol ması  nedeni yl e spektral  yansıt ma eğrileri  faklılık göst erir.  Yaprak yapısını n farklı 

ol ması,  hücre t abakal arını n sayısı,  hücrel er  arası ndaki  boĢl ukl arı n mi ktarı,  hücre 

boyut u gi bi  et kenl erden kaynakl anır.  Bu farklılı klardan yararlanarak bit ki t ürl eri   ve 

bit ki hastalıkl arı nı sapt amak mü mkündür.  
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=1, 3-2, 7 m aralı ğı nda bit kilere gel en enerji  t emel  ol arak yansıtılır  veya yut ul ur. 

=1, 4 m,  =1, 9 m,  =2, 7 m dal ga uzunl ukl arında yaprakt aki  su nedeniyl e güçl ü 

yut ul ma meydana gelir. Bu aralı kta,  yaprağı n yansıt ması  yaprağı n içeri ği ndeki 

topla m su mi kt arı  ile t ers  orantılı dır.  Topl a m su mi kt arı  i se ne m i çeri ği   ve  yaprak 

kalı nlı ğı nı n fonksi yonudur ( Lillesand ve Ki efer, 2001). 

2. 2. 2 Ze mi nl eri n Spektral Yansıt ması  

Ze mi nl eri n spektral  yansıt mal arı nda,  sadece yansıt ma ve yut ma  söz konusudur. 

Ze mi nl eri n spektral  yansıt ması nı  et kileyen fakt örler,  ze mi ni n su muht evası,  ze mi ni n 

dokusu ( ku m,  kil, ça mur  oranı),  yüzey pür üzl ül üğü ve or gani k madde muht evası dır. 

Genel  ol arak,  bir  ze mi nde su muht evası nı n artması yl a yansıt ma özelliği  azalır  ve 

ze mi nl er  koyu renkt e gözükürl er.  Kur u ze mi nl er, ı slak ze mi nl ere oranl a daha fazl a 

yansıtırlar.  Su muht evası;  ze mi ni n yapısı,  ve dokusu ile il gili dir.  Kaba ve  ku ml u 

ze mi nl er  i ç drenaj  ol anağı  da fazl a ol duğundan bunl arı n yansıt ma özelli kl eri  çok 

fazladır,  buna karĢılı k i nce dokul u,  az drenaj  i mkanlı  ze mi nl erde yansıtma  özelli ği 

azdır.  Ze mi nl erde suyun bul unma ması  dur umunda,  kaba dokul u ze mi nl er  yüzey 

pür üzl ül üğünün fazl a olması  nedeni yl e koyu,  i nce dokul u ze mi nl er  i se  açı k renk 

tonunda gözükürler.  Laborat uar  çalıĢ mal arı  sonucunda,  aynı  ci ns  ze mi n t ürü i çi n 

dane boyut unun azal ması yl a birli kte yansıt ma değeri ni n arttı ğı  gözl eml en mi Ģtir. 

Aynı  özelli kleri  t aĢı yan ze mi nl erde,  or gani k madde mi kt arı ndaki  artıĢ spektral 

yansı mada azal maya neden ol ur. 

Isıl  kı zıl ötesi  böl gede ,  su muht evası  fazl a olan böl gel er  buharlaĢ ma nedeni yl e 

soğuyacakl arı ndan koyu r enk t onl arı nda gözükürler.  Gör ünür  ve ı sıl kı zıl ötesi 

böl gede koyu renk t onu su  muht evası nı n fazl alığına i Ģarettir.  Buna karĢılık gör ünür 

böl gede koyu,  ı sıl  kı zılöt esi  böl gede açı k renk t onu kur u bir  ze mi n i çin ol dukça 

yüksek organi k madde varlı ğı nı n göst ergesi dir ( Ör meci, 1987). 

2. 2. 3 Suyun Spektral Yansıtması  

Suyun yansıt ma özelli ği, su yüzeyi ni n dur umuna,  suda bul unan askı da maddel er e, 

suyun bul unduğu ort a mı n t abanı na,  sudaki  or ganik madde ve kl orofil  mi ktarı na bağlı 

ol arak değiĢir.  Suyun yut ması  ve geçirgenli ği, su i çi nde bul unan or gani k veya 

or gani k ol mayan maddeleri n mi kt ar  ve büyüklüğüne bağlı dır.  Suyun bul anı klı ğı 
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geçirgenli ği n azal ması na, buna karĢılık yansı manın art ması na neden ol ur.  Bul anı k su, 

temi z suya göre daha büyük dal ga uzunl ukl arı nda yansıtır.  

Suyun yansıt ma özelli ği, i çi nde bul unan kl orofil  mi kt arı na göre de değiĢir.  Kl orofil 

yoğunl uğundaki  art ma,  suyun mavi  dal ga uzunl ukl arı ndaki  yansıt ması nı n 

azal ması na,  yeĢil  dal ga uzunl ukl arı ndaki  yansıtması nı n i se art ması na neden ol ur. 

Kı zıl ötesi  böl gede i se gelen ı Ģı nı mı n büyük bir  kıs mı  yut ul duğundan su koyu r enkt e 

gör ünür ve di ğer özelli klerden belirgi n bir Ģekil de ayırt edilir ( Ör meci, 1987).  
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3.  ÇALI ġ MADA KULLANI LAN VERĠ LER 

ÇalıĢ mada kullanılan verileri  üç gr uba ayır mak mü mkündür.  ÇalıĢ ma  verileri ni n il k 

gr ubunu;  SPOT,  I RS 1C ve  Landsat  5 TM uydul arı ndan el de edi l mi Ģ  uydu 

gör ünt ül eri,  i ki nci  gr ubunu;  hava f ot oğrafları  ve t opografi k haritalar  ve son gr ubu 

ise; arazi de Asht ech Zxtre me aleti ile yapılan GPS ölç mel eri ol uĢt ur makt adır. 

3. 1 Uydu Görünt ül eri  

3. 1. 1 SPOT ( Satellites Pour ı’ Observati ons de l a Terre) Uydu Siste mi  

Fransı z Uzay Ar aĢtır ma Mer kezi  ( French Nati onal  Space Cent er-  CNES)  t arafı ndan 

Ġsveç ve Bel çi ka i Ģbirliği  il e yeryüzü kaynakl arını n araĢtırıl ması  a macıyl a il ki  22 

ġubat  1986 da uzaya gönderil mi Ģ  bir  uydu siste mi dir.  Tekrarla ma za manı  26 gündür.  

1986 yılı ndan bugüne yakl aĢı k olarak on mil yon SPOT görünt üsü el de edil mi Ģtir.  

SPOT uydusu çok spektruml u ve pankr omati k modl arda gör ünt ü el de et mekt edir. 

Pankr omati k gör ünt ü el de edilirken t ek spektral  bantta al gıla ma yapılır  ve bu banda 

ait  dal ga boyu aralı ğı  0, 51- 0, 73 µm ol up bu modun uzaysal  ( mekansal)  çözünürl üğü 

10 m’ dir.  Geo metri k det ayı n öne mli  ol duğu çalıĢ mal ar  i çi n uygundur.  Çok 

spektruml u al gıla ma  yapan XS modu i se 0, 50- 0, 59 µm ( yeĢil),  0, 61- 0, 68 µm 

(kır mı zı)  ve 0, 79-0, 89 µm ( yakı n kı zıl ötesi)  ol mak üzere üç ayrı  aralı kt a al gıla ma 

yap makt adır. Bu moda ait uzaysal çözünürl ük ise 20 m ‘dir. 

SPOT uydu serisi ni n en yenisi  ol an SPOT 5 süper modda 2. 5 m uzaysal  çözünürl ükt e 

veri topl a makt adır. Her bir SPOT görünt üsü 60 km x 60 km li k alan kapl amakt adır.  

ÇalıĢ ma böl gesi ni  i çeren 13. 06. 1993 t ari hli  SPOT P uydu gör ünt üsü ġekil  3. 1 ‘ de 

göst eril mi Ģtir.  Bu gör ünt ü ‘ ‘ Uzakt an Al gıla ma yönt e ml eri ni  kullanarak Ġstanbul 

met ropoliten alanı analizleri’ ’ isi mli proj e kapsa mı nda te mi n edil mi Ģtir. 



 12 

 

ġekil 3. 1. ÇalıĢ ma Böl gesi ni içeren SPOT P görünt üsü 

3. 1. 2 I RS 1C (Indi an Re mote Sensi ng Satellite) Hi ndistan Uzakt an Al gıl ama 

Uydus u  

28 Ar alı k 1995 günü uzaya fırlatılan I RS 1C uydusu,  817 k m yüksekli kt e ve 1250 kg 

ağırlı ktadır.  Al gılayı cı nın za mansal  çözünürl üğü 24 gündür.  I RS 1C uydusu 

bünyesi nde üç t ane algılayı cı  bul undur makt adır.  Ġl k al gılayı cı  5. 8 m uzaysal 

( mekansal)  çözünürl üğe sahi p ol up pankr omati k gör ünt ü al an I RS 1C Pan,  i ki ncisi 

23. 5 m uzaysal  çözünürlüğü ol an fakat  dört  t ane spektral  bantta al gıla ma  yapan I RS 

1C LI SS III  ( Li near  Self  Scanni ng Ca mera) ve  üçüncü i se 188 m uzaysal 

çözünürl ükl e,  i ki  t ane spektral  bantta al gıla ma  yapı p büyük gör üĢ  al anı na sahi p ol an 

I RS 1C Wi FS ( Wi de Fi el d Sensor)  al gılayıcısı dır.  Pankr omati k ka mera il e 

steoroskobi k al gıla ma  yap mak mü mkündür  (Jacobsen,  1997)  .  Bu üç al gılayı cı ya ait 

özelli kler Tabl o 3. 1 de göst eril mi Ģtir. 
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Tabl o 3. 1 I RS 1C Al gılayıcıları nı n Özelli kl eri 

 I RS 1C Pan 
I RS 1C LISS-

III 
I RS 1C Wi FS 

Uzaysal Çözünürl ük 5, 8 m 23, 5 m 188 m 

Gör üĢ Al anı  70 x 70 km 142 x 142 km 774 x 774 km 

Spektral Bil gi 
1pankr omati k 

kanal  

0, 50-0. 75 µm 

 

3 specktral 

kanal 

0. 50-0. 59 µm 

0. 62-0. 68 µm 

0. 77-0. 86 µm 

2 spektral kanal     0. 62-

0. 68 µm 

0. 77-0. 86 µm 

Önerilen en büyük 

öl çek 1: 15 000 1: 50 000 1: 500 000 

 

ÇalıĢ ma böl gesi ne ait  2000 yılı  I RS 1C gör ünt üsü ġekil  3. 2’  de gör ül mekt edir.  Bu 

gör ünt ü ‘ ‘Ġstanbul  su havzaları nı n uydu gör üntüleri  kullanarak arazi kull anı m 

değiĢi ml eri n za mansa analizi’ ’ isi mli proj e kapsamı nda alı nmı Ģtır. 

 

ġekil 3. 2. I RS 1C uydu görüntüsü 
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3. 1. 3 Landsat 5 TM 

Yer yüzü kaynakl arı nı n araĢtırıl ması  a macı yl a,  Landsat  uydu serileri ni n bi ri ncisi  23 

Te mmuz 1972 t ari hi nde NASA( Nati onal  Aer onautical  Space Ad mi nistration-ul usal 

Havacılı k Dairesi)  t arafından fırlatıl mı Ģtır.  Seri nin en yeni  uydusu i se Landsat  7 ol up 

ET M+ ( Enhanced The matic Mapper  Pl us)  zenginl eĢtiril mi Ģ  t e mati k haritalı yıcı  adlı 

al gılayı cı  t aĢı makt adır.  Gör ünür  ve kı zıl ötesi  bölgede al gıla ma yapan bantları nda 30 

m,  t er mal  bantta 60 m,  pankr omati k bantta 15 m uzaysal  çözünürl üğe sahi ptir. 

Yer yüzünden 705 k m yüksekli kte ol up,  bir  gör ünt ünün yerde kapladı ğı  al an 

185k mx185 k m dir.  Tekrarla ma  za manı  16 gün  ol up,  8 bitli k radyo metri k 

çözünürl üğe sahi ptir. 

Landsat  verileri  ticari, r es mi,  askeri,  eğitsel ve  endüstri yel  çalıĢmal ar  i çi n 

kullanılabilir.  Landsat  uydu gör ünt ül eri ni n 30 yıllık arĢi vi  bul unması  nedeniyle farklı 

za man peri yotları  i çi n değiĢi m analizleri  i mkanı  sağl a makt adırlar.  Tabl o 3. 2’  de 

Landsat 5 TM uydusunun kullanılabileceği uygula ma alanları veril mi Ģtir. 

Tabl o 3. 2 Landsat 5 TM uydusunun bantları na ait uygul a ma alanları 

Bantl ar Dal ga Boyu Aralı ğı (m) Uygul a mal ar 

1 0. 45 - 0. 52 ( mavi) 
Kı yı haritaları, toprak/ bit ki örtüsü ayırı mı, or man haritaları 

üret mek içi n kullanılır. 

2 0. 52 - 0. 60 (yeĢil) Bit ki ört üsü haritaları üret mek içi n uygundur.  

 3 0. 63 - 0. 69 (kır mı zı) 
Kl orofil  soğurul ması al gılanabilir. Bit ki ört üsü t ürleri ni n 

ayırı mı içi n kullanılır. 

4 
0. 76 - 0. 90 (yakı n 

kı zıl öt esi) 

Bit ki/ bit ki ört üsü çeĢitleri ni n tanı ml an ması, bi yokütle hesabı 

ve t oprak ne m mi kt arı nı n belirlenmesi içi n uygundur. 

5 1. 55 - 1. 75 (orta kı zıl öt esi) 
Toprak/ bit ki ört üsünün ne me doygunl uğu; kar ve bul ut ile 

çevrili alanları n tanı ml an ması içi n kullanılır. 

6 10. 4 - 12. 5 (ısıl kızılöt esi) Toprağı n ne me doygunl uğunu belirle mek, ısıl harita üret mek 

içi n kullanılır. 

7 2. 08 - 2. 35 ( orta kı zıl öt esi) 
Ma den ve kaya t ürleri ni n tanıml an ması; bit ki ört üsünün 

ne me doygunl uğunun belirlenmesi içi n uygundur. 
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ġekil. 3. 3. Landsat 5 TM görünt üsü 

ÇalıĢ ma böl gesi ne ait  1997 yılı   Landsat  5 T M gör ünt üsü ġekil 3. 3 ‘  de 

göst eril mi Ģtir.  Landsat  5 TM gör ünt üsü ’ ’ Çevre kor umada uzay t eknoloji’ ’ isi mli 

pr ojeden alı nmı Ģtır. 

3. 2 Arazi Öl ç mel eri  

ÇalıĢ ma böl gesi ne ait f arklı  uydu gör üntül eri ni n geo metri k dönüĢü münü 

gerçekl eĢtir mek i çi n seçilen yer  kontrol  nokt aları nı n koor di natları nı  belirle mek 

a macı yl a GPS öl ç me t ekni kl eri  kullanıl mı Ģtır.  GPS öl ç mel eri,  çift  frekanslı  Asht ech 

Zextre me  GPS alıcıları kullanılarak gerçekl eĢtiril mi Ģtir.  Yer  kontrol  nokt al arı nı n 

konu ml arı nı n belirlenebil mesi  i çi n,  st ati k ve DGPS ol mak üzere farklı i ki  öl ç me 
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tekni ği  kullanıl mı Ģtır.  ÇalıĢ mada kullanılan Asht ech Zextre me  alıcılarına iliĢki n 

doğr ul uk değerleri Tabl o 3. 3’ de veril mi Ģtir ( Ashtech Manual, 2000). 

Tabl o 3. 3. GPS öl ç me yönt e mine bağlı olarak el de edilen doğrul ukl ar 

 

As ht ech Zextre me  alı cısı çift  frekanslı  ( L1 ve L2) faz gözl e ml eri  yapar.  Bi r  frekanst a 

kesi kli k ol ması  dur umunda di ğer  frekans  kullanılabilir.  Alı cı  - 30̊ C ile 55 ˚ C 

sıcaklı kları  arası nda i Ģlem yapar.  ÇalıĢ mada kullanılan Asht ech Zextre me al gılayı cısı 

ġekil. 3. 4 ‘de göst eril mi Ģtir. 

 

ġekil. 3. 4 Asht ech Zextre me alıcısı 

Öl ç me Yönt e mi  Yat ay Konum 

Doğr ul uğu 

Maksi mum Veri 

Topl ama Aralı ğı 

Uygul anabilir 

Maksi mum 

Mes afe 
SPS 

SA et kisi ile 100 m 

SA et kisiz 10-20 m 

5Hz 
Her yerde 

kull anılabilir. 

Gerçek za manlı 

diferansi yel kod 

öl çümü 

1. 0 m + 10pp m 5Hz Yüzl erce kil ometre.  

Post proses St ati k 5 mm + 1pp m 5Hz 

Yüzl erce 

kil ometre.( Uydu 

geo metrisi ne bağlı ) 

Gerçek za manlı 

diferansi yel faz 

öl çümü 

1. 6 c m + 2pp m 5Hz < 15 km.  
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Ayrı ca,  çalıĢ ma böl gesine ait  ‘ ‘ Uydu gör ünt ül erini n GPS verileri  il e geo metri k 

dönüĢümü ve  Ġstanbul  Avr upa yakası  yerleĢi m böl gel eri ni n za mansal  analizi’ ’ adlı 

pr oj e kapsa mı nda daha önceden öl çül müĢ  olan 25 nokt a,  çalıĢ ma sırası nda 

kullanıl mı Ģtır. 

3. 3 Topoğrafi k Harital ar ve Hava Fot oğrafl arı  

Far klı  çözünürl ükt eki  uydu gör ünt ül eri  i ncelenerek,  çalıĢ ma böl gesi  üzeri nde 

ho moj en dağıl mı Ģ  ve belirgi n yer  kontrol  nokt aları  seçil mi Ģtir.  Seçilen yer  kontrol 

nokt aları na ait  koor dinatlar  1/ 5000 ve 1/ 25000 öl çekli  t opografik harital ar 

kullanılarak belirlenmi Ģtir.  Yer  kontrol  nokt aları nı n bul unduğu harital arı n 

indeksl eri ni belirlemek amacı yl a hava fot oğraflarından yararlanıl mı Ģtır. 

ÇalıĢ ma böl gesi ne ait, Harita Genel  Ko mutanlı ğı  t arafı ndan,  fot ogra metri k 

yönt e ml erle üretilen 11 adet  1/ 25000 öl çekli  pafta yer  kontrol  nokt al arı nı n 

koor di natları nı belirle mede referans ol arak kullanıl mı Ģtır. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ġekil 3. 5. Paft a Ġndeksi 

F21D2 F21C1 F21C2 F22D1 

F21D3 F21C4 F21C3 F22D4 

G21 A2 G21B1 G21B2 
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1/ 25000 öl çekli  haritalar  6  dili m geniĢli ği nde,  UT M ( Uni versal  Tr ansverse 

Mer cat or)  pr oj eksi yon siste mi nde üretil mi Ģtir.  Haritaları n güncellenme t ari hi  1996 

yılı dır. 

1/ 5000 öl çekli  St andart  Topografi k Kadastral ( STK)  haritalar  i se 3  dili m 

geniĢli ği nde UT M si stemi nde üretil mekt edirler.  Bu haritalar  1997 yılı nda, 

fot ogra metri k yönt e ml erle üretil mi Ģtir.  1/ 5000 öl çekli  haritalardan 3  dili m 

geniĢli ği nde el de edilen yer  kontrol  nokt ası  koor di natları,  6  dili m geniĢli ği ne 

dönüĢt ürül müĢt ür. 

1/ 5000 ve 1/ 25000 öl çekli  haritalardan el de edilen yer  kontrol  nokt aları na ait 

koor di nat değerleri, geomet ri k dönüĢüm sırası nda referans veri olarak kullanıl mı Ģtır. 
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4.  SAYI SAL GÖRÜNTÜ ĠġLEME YÖNTE MLERĠ  

Oriji nal  uydu gör ünt üleri,  al gılayı cılar  t arafından kaydedil mel eri  esnası nda 

geo metrileri nde ve pikselleri n parl aklı k değerleri nde hat al ar  ve eksi kli kl er 

içerebilirler.  Hat aları n düzeltil mesi  ve eksi kli kl erin gi deril mesi  i çi n gör ünt ül ere ön 

iĢle me al gorit mal arı  uygul anmalı dır.  Ön i Ģle me  adı mı nda radyo metri k ve geo metri k 

ol mak üzere i ki tür düzelt me yapılır. 

4. 1 Radyo metri k Düzelt me  

Uydu gör ünt ül eri ni n kayıt  edil mesi  esnası nda pi kselleri n parlaklı k değerl eri nde 

meydana gel en hat alara radyometri k di st orsi yonlar  denir.  Radyo metri k di st orsi yona 

neden ol an et kiler;  gör üĢ  geo metrisi,  at mosferi k koĢullar,  al gılayı cı  düzensi zli kleri, 

ve t ara ma  hat al arı dır.  Radyo metri k di st orsi yonl ar zengi nl eĢtir me veya sı nıflandır ma 

iĢle ml eri yapıl madan düzeltil meli dir. 

Saçıl ma ve yut ul ma gibi  at mosferi k koĢullardan kaynaklı  ol arak görünt ül erde 

radyometri k di st orsi yonlar  meydana gel ebilir.  Gör ünt üde at mosferi k koĢull ardan 

kaynaklı  ol an di st orsi yon ol duğu düĢünül üyorsa,  sis  gi deril mesi  (haze re moval) 

denilen yönt e ml e bu distorsi yonl ar gi derilir ( Mat her, 1999). 

Al gılayı cılardaki  düzensizli kler  ve veri  kayıt  sırası ndaki  hat alar  nedeniyle satır 

düĢ mesi  denilen radyo metri k hat a meydana gel ebilir.  Satır  düĢ mesi  et kisi,   si st e mden 

kaynaklı  hat alar  nedeniyl e ol uĢur  ve t aranan çi zgi  boyunca eksi k ya da  hat alı 

verileri n ol uĢ ması yl a sonuçl anır.  Satır  düĢ mesi  et kisi,  hat alı  ya da eksi k veri 

bul unduran satır  yeri ne,  altı ndaki  veya üst ündeki  satırı n pi ksel  değerleri  ya da  alt  ve 

üst satırı n pi ksel değerlerini n ortala ması alı narak düzeltilir (Jensen, 1996). 
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4. 2 Geo metri k Düzelt me ( Rektifi kasyon)  

Uzakt an al gılanmı Ģ  gör ünt ül er  il k kaydedil di kl eri za man geo metri k hat al ar  i çerirler. 

Bu hat al ar  siste mati k olan ve siste mati k ol mayan geo metri k hat al ar  olmak üzere 

iki ye ayrılır. 

Si ste mati k di st orsi yonlar;  yeryüzü t ara ma hat aları,  t ara ma  aynası hı zı ndaki 

değiĢi ml er,  panora mi k distorsi yon,  pl atfor m hı zı değiĢi ml eri,  yeryüzü eği kli ği  ve 

perspektif  gör üĢ  hat al arı  nedeni yl e meydana gelir.  Siste mati k hat al ar pl atfor m 

efe meris verileri ve iç al gılayı cı dist orsi yon bil gileri kullanılarak düzeltilebilir. 

Si ste mati k ol a mayan di st orsi yonl ar;  uydunun konu mu ve  yüksekli ği nde meydana 

gel en değiĢi ml er  nedeniyl e ort aya çı kar.  Si ste mati k ol mayan hat al ar  i se;  gör ünt ü 

üzeri nde keski n ve net  olarak ayırt  edilebilen yer kontrol  nokt al arı  ile bu nokt al arı n 

yeryüzündeki  koor di natları  arası ndaki  mat e matiksel  bağı ntı yı  kurarak gi derilir. 

(Jensen, 1996; Ri chards, 1993). 

Gör ünt ü ve yeryüzü koordi natları arası ndaki iliĢki ġekil 4. 1 de veril mi Ģtir. 

 

ġekil 4. 1 Görünt ü ve Yeryüzü Koor di natları Arası ndaki ĠliĢki (PCI Geo mati ca Ort hoengi ne, 2003) 



 21 

4. 2. 1 Rektifi kasyon Yapıl ması Gereken Duruml ar ve Rektifi kasyon Adı ml arı  

Rektifikasyon i Ģle mi,  görünt ü pi ksel  gri d siste mi ni,  bir  harita pr oj eksi yon si st e mi ne 

ya da referans  gör ünt üye uydurabil mek i çi n değiĢtiril mesi  iĢle mi dir.  Rektifi kasyon 

sonucunda siste mati k olmayan geo metri k di st orsi yonl ar  gi derilir.  Eğer  gör ünt üde 

dist orsi yon yoksa,  rektifikasyon i Ģle mi ni n yapılması na gerek yokt ur.  Bu dur u mda 

sadece koor di nat  transformasyonu yapan mat e matiksel  model  uygul anması  yet erli dir. 

Rektifi kasyon yapıl ması gereken duruml ar: 

 Gör ünt üyü st andart  bir  pr oj eksi yona getirerek harita a maçlı  kull anabil mek 

a macı yl a,  

 Far klı  za manda el de edi l mi Ģ  aynı  böl geye ait  gör ünt ül eri n değiĢi m analizi 

yapabil mek a macı yl a,  

 Gör ünt ül eri n mozai k hale getiril mesi gerekti ği nde, 

 Bil gi siste mi ne entegrasyon sağlanabil mesi nedeniyl e,  

 Far klı veri türleri (örn: vekt ör veri) ile çakıĢtır ma yap mak gerekti ği nde,  

 Far klı ölçekli görünt ül erin karĢılaĢtırılabil mesi nde, 

 Sı nıflandır ma i Ģle mi  i çin harita koor di natları na göre ör nekl e me al anl arını n 

belirlenebil mesi nde,  

 Yüksek prezisyonl u coğrafi konu ma i hti yaç duyulan analizlerde,  

 Far klı çözünürl ükt eki uydu görünt ül eri ni çakıĢtırabil mek maksadı yl a,  

 Doğr u öl çekl endiril miĢ gör ünt ü haritaları nı n ol uĢtur ul ması nda,  

Ģekli nde sıralanabilir ( Kaya, 2002).  

Rektifikasyon i Ģle mi ni  gerçekl eĢtirebil mek i çi n t aki p edil mesi  gereken üç  adı m 

vardır. Bu adı ml ar aĢağı daki gi bi sıralanabilir; 

I. Yer  kontrol  nokt aları nı n seçil mesi,  nokt alara ait  gör ünt ü ve harita ya da  GPS 

koor di natları nı n siste me giril mesi, 
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II. Uygun mat e mati ksel modeli n belirleni p, t ransfor masyon mat risi ni n 

hesapl anması ve uyuĢumsuz nokt al arı n ele mi ne edil mesi,  

III. Pi kselleri n yeni den örneklemesi. 

4. 3 Poli no m EĢitli kl eri ile Rektifi kasyon 

Koor di nat  transfor masyonu;  verilen bir  nokt anı n koor di natları nı n bir  sistemden di ğer 

bir  siste me  dönüĢt ürülmesi dir.  DönüĢümü gerçekl eĢtirebil mek i çi n gerekli  ol an 

fonksi yonu bul abil mek i çi n her  i ki  koor di nat  siste mi nde de bili nen nokt alara i hti yaç 

vardır.  Bu nokt al ara yer kontrol  nokt aları  ( YKN)  denir.  Çoğu dur umda geo metri k 

transfor masyonun a macı,  Uni versal  Transversal  Mercat or  ( UTM)  gi bi  bir 

pr ojeksi yon düzl e mi nde t anı ml anmı Ģ  harita oluĢt ur maktır.  Yer  kontrol  nokt aları 

seçili p,  uygun pr oj eksi yon siste mi  belirlendi kt en sonra uygun dereceden poli nom 

seçilerek kullanılarak gör ünt ü dönüĢt ürül ür.  En son aĢa mada i se pi kselleri n yeni 

konu ml arı na ait  parlaklık değerleri ni  belirlemek a macı yl a yeni den ör nekle me  i Ģl e mi 

yapılır. 

4. 3. 1 Kayıt ĠĢle mi ve Yer Kontrol nokt al arı nı n Seçilmesi  

Yer  kontrol  nokt aları;  gör ünt üde açı k ve net  Ģekilde ayırt  edilebilen ve harita ya da 

GPS koor di natları  bilinen pi ksellerdir.  Rektifi kasyonun il k adı mı  ol an kayıt 

aĢa ması nda gör ünt ü üzerine ho moj en ol arak dağıl mı Ģ,  kol aylı kla ayırt  edilebilen, 

kavĢakl ar,  yol  kesiĢi ml eri,  iskel e,  köpr ü v. s  nesneler  yer  kontrol  noktası  ol arak 

seçilirler.  Seçilen yer  kontrol  nokt aları nı n gör üntü koor di natları  bili ndi ği  gi bi  harita 

ya da GPS koor di natları da  bili nmeli dir.  Mat e mati ksel  modelle me  aĢa ması nda i ki 

siste me  ait  koor di natlar  arası ndaki  iliĢki  kur ul acaktır.  Seçilen yer  kontrol 

nokt aları nı n gör ünt üdeki koor di nat  değerleri ni n yanı na yer  koor di nat  verileri ni n 

giril mesi  iĢle mi  kayıt  i Ģle mi dir.  Kayıt  i Ģle mi nde,  gör ünt ü koor di nat  sistemi  yeni  bir 

koor di nat  siste mi ne uydurul ur.  Yer  kontrol  nokt aları na ait  yeryüzü koor di nat  bil gileri 

farklı  bir  gör ünt üden alını yorsa gör ünt üden görünt üye kayıt,  harita ya da  GPS 

verileri nden alını yorsa gör ünt üden haritaya kayıt yapıl mı Ģ ol ur.  
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4. 3. 1. 1 GPS Yönte mi ile Yer Kontrol Nokt al arı nı n Belirlenmesi  

Günü müzde uydu bazlı konu m belirle me  sisteml eri ni n en öne mli  bileĢenl eri nden 

ol an Küresel  Konu m Belirle me Si st e mi  ( NAVSTAR- GPS- NAVi gati on Sat ellite 

Ti mi ng And Rangi ng- Gl obal  Positi oni ng Syst e m)  güncel,  hassas,  hı zlı,  ekono mi k ve 

he men her  çalıĢ manın gerektirdi ği  doğr ulukl arı  sağl ayacak Ģekilde nokt a 

koor di natları  el de et mek içi n yaygı n ol arak kullanılan bir  yönt e mdir.  GPS ile konu m 

belirle me,  uydu-alıcı  uzaklı kları nı n hesabı na dayanan bir  uzayda geri den kestir me 

pr obl e mi ni n çözümüdür.  GPS alıcısı nda yapılan t emel  i Ģle m GPS uydul arı ndan gel en 

si nyalleri n kaydedil mesi  ve bunl ardan yararlanarak uydu-alıcı  uzaklı kl arı nı n 

hesapl anması dır.  GPS öl ç mel eri nde,  el ektromanyeti k dal gal ar  vasıtası yla uydul ardan 

kullanı cılara veri  akıĢı  sağl anmakt adır.  GPS il e konu m belirlenirken kod ( C/ A kod ya 

da P kod)  ya da faz ölçüleri  kullanılır  ( Yıl dı z ve  Kahveci,  2000).  Faz öl çül eri 

kullanılarak, yüksek hassasi yette konu m doğr ul uğuna ul aĢılabilir ( Naesset ,2001).  

GPS il e mutl ak ve göreli  (röl atif)  ol mak üzere i ki  ana konu m belirleme  t ekni ği 

vardır.  

Mutl ak konu m belirleme  t ekni ği nde sadece bir  t ek alıcı  ile t opl anan veril er 

kullanılır  ve bu alıcı  dört ya da daha fazl a uydudan kod öl ç mel eri  yaparak,  üzeri nde 

kur ul u ol duğu bili nmeyen nokt anı n koor di natlarını  belirler.  Mutl ak konum belirle me 

iĢle mi nde i ki  kullanı cı  sevi yesi nde hi z met  verilmekt edir.  Bunl ar  St andart  Konu m 

Belirle me  Hi z meti  ( SPS-St andart  Positi oni ng Servi ce)  ve Duyarlı  Konu m Belirle me 

Hi z meti  ( PPS- Precise Positi oni ng Ser vi ce)  dir  ( Yıldız ve Kahveci,  2000).  SPS t üm 

kullanı cılara açı k ol up Seçi mli  EriĢilebilirlik ( Seletive Availability- SA)  etkisi ni n 1 

Ma yı s  2000 t ari hi nde kaldırıl ması ndan sonra konu m doğr ul uğu 100 metreden 15- 25 

metre mert ebel eri ne kadar  çı kmı Ģtır  ( Di vis,  2000).  Mutl ak konu m belirleme  yönt e mi 

ġekil  4. 2 ‘  de göst eril mi Ģtir.  PPS,  SPS’e göre daha yüksek doğr ul ukl u konu m,  hı z ve 

za man belirle me servisi  ol up yal nı zca askeri  ve güvenli k a maçlı  kullanı cılara hi z met 

ver mekt edir ( Kahveci, 2000).  
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ġekil 4. 2 Mutl ak Konu m Belirle me Yönt e mi  ( Al kan, 2001) 

Röl atif  konu m belirle me  yönt e mi nde i se,  konumu belirlenecek nokt alara kur ul muĢ 

ol an i ki  ya da daha fazl a alı cı  il e aynı  uydulara eĢ  za manlı  kod ve/veya faz 

gözl e ml eri  söz konusudur.  Röl atif  konu m belirle mede st ati k ve ki ne matik ol mak 

üzere i ki  t e mel  öl ç me  t ekni ği  vardır.  St ati k GPS Yönt e mi  kl asi k öl ç me  t ekni ği  ol up 

uzun bazl ar  öl çül mek i stedi ği nde ya da çok yüksek doğr ul uk i stendi ği nde kullanılır. 

Bu t ekni kt e i ki  ya da daha fazl a alıcı  belirli  bir  süre uydul ardan eĢ  za manlı  veri  t opl ar 

ve bu verileri n değerlendiril mesi  ile nokt aları n konu ml arı  belirlenir.  Öl ç me süresi 

baz uzunl uğuna ve i stenilen doğr ul uğa bağlı  ol arak değiĢi kli k göst erir.  Stati k öl ç me 

tekni ği  il e yüzl erce km kadar  uzunl uğa sahip bazl arı n öl çül mesi  mü mkündür. 

Bazl arı n öl çül me doğr ulukl arı  bir  çok değiĢi k fakt öre yakı ndan bağlı dır.  Bununl a 

birli kte st ati k yönt e m i çin bir  doğr ul uk değeri  bu çalıĢ mada  kullanılan Asht ech GPS 

alıcıları  i çi n 5 mm+1 ppm ol arak veril mekt edir.  Kontroll ü ve i yi  sonuçl ar el de et mek 

içi n önceden konu mu bilinen nokt a il e koor di natları  bul unacak nokt a arasında kapalı 

geo metri k ağl ar  ol uĢt urul malı dır.  Koor di natları  bili nen nokt alar  ve nokt al ar 

arası ndaki  baz vekt örleri  ( x,  y,  z)  yardı mı yl a,  di ğer  nokt al arı n koor di natları 

bul unur ( TuĢat, 2001; Yıldı z ve Kahveci, 2000).  

St ati k yönt e m,  yerkabuğu hareketleri ni n ve defor masyon belirlenmesi nde, 

jeodi na mi k hareketleri n i zl enmesi nde,  ul usal  nirengi  ağl arı nı n ve di ğer  bir  çok 
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jeodezi k nokt anı n koor dinatı nı n belirlenmesi  gi bi  bir  çok çalıĢ mada kullanıl makt adır 

( Kaya, 2002). 

Ki ne mati k GPS Yönt e mi  i se nokt aları n koor di natları  kod,  faz ya da kod/faz öl çül eri 

kullanılarak belirlenebilir.  Sadece  kod öl çül erini n kullanıl dı ğı  r öl atif  konu m 

belirle me  yönt e mi  literatür de Diferansi yel  GPS ( DGPS)  ol arak adl andırılan ve sabit 

ile gezi ci  alıcı  arası ndaki  uzaklı ğa bağlı  ol arak 0. 5-10 metre arası nda doğr ul uk 

sağlayan bir yönt e mdir. 

Ort a mekansal  çözünürlüğe sahi p uydu gör ünt üleri ni n rektifi kasyonu i çin DGPS 

yönt e mi kullanılarak yer kontrol nokt aları nı n koordi natları hesapl anabilir.  

Di feransi yel  GPS öl ç me tekni ği ni  uygul ayabil mek i çi n biri  sabit  di ğeri  gezi ci  ol mak 

üzere en az i ki  alıcı ya i htiyaç duyul ur.  Sabit  bir  alıcı,  konu mu daha önceden duyarlı 

ol arak belirlenmi Ģ  bir  nokt aya kur ul ur.  Sabit  alıcı gözl e m yaptı ğı  büt ün uydul ara ait 

pseudorange değerleri ni hesapl ayarak bu değerleri  kendi  duyarlı  konu mundan 

yararlanarak hesapl adı ğı pseudorange’lerle karĢılaĢtırır.  Aradaki  farkl ar  gözl e m 

hat ası  ol arak yor uml anır ve  konu mu hesapl anacak ol an nokt al ara düzeltme  ol arak 

getirilir.  Referans  i stasyonundan iti baren yüzl erce kil ometre uzaklı ğa kadar  DGPS 

yönt e mi uygul anabilir. Diferansi yel GPS ölç me tekni ği ġekil 4. 3.’ de göst eril mi Ģtir. 

 

ġekil 4. 3 Diferansi yel GPS ( DGPS) ( Kaya, 2002) 
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Di feransi yel  düzelt mel er  gerçek za manlı  veya sonradan i Ģle me  yönt e mi  il e 

gerçekl eĢtirilebilir.  Diferansi yel  düzelt mel er,  t elsizler  ve mode ml er  kull anılarak 

gerçek za manlı  ol arak yapılabilir.  Sonradan i Ģle me yönt e mi nde i se,  öl ç me  sonrası nda 

veriler  bil gisayarda değerlendirilir.  Yönt e mi n doğr ul uğu,  sabit  ve gezici  alıcılar 

arası ndaki  uzaklı ğa sı kı  sı kı ya bağlı dır.  DGPS t ekni ği nde,  referans  ve gezi ci  alıcı 

arası ndaki  mesafe arttı kça,  konu m doğr ul uğunda bozul ma  meydana gelir.( Kaya ve 

di ğerleri, 2002; Kaya, 2002; Kahveci ve Yıl dı z, 2000).  

Genel olarak, GPS ölç me yönt e ml eri ġekil 4. 4’ de veril mi Ģtir. 

 

                                  GPS ÖLÇME YÖNTE MLERĠ  

              

        Mutlak Konu m Belirle me       Röl atif Konu m Belirle me  

         

SPS       PPS                       Stati k Yönt e ml er        Ki ne matik Yönt e ml er 

       

  Statik öl ç mel er       Ki ne mati k ölç mel er 

  Hı zlı stati k öl ç mel er       DGPS 

 

 

ġekil 4. 4. GPS Öl ç me Yönt e mleri 

4. 3. 1. 2. WGS 84 Koordinat Siste mi  

GPS öl ç mel eri nde referans  eli psoi di  ol arak WGS 84 ( Dünya Jeodezi k Siste mi  84) 

eli psoi di  kullanılır.  WGS 84 siste mi,  NNSS ( Navy Navi gati on Sat ellite Syste m)  ‘e ait 

1500 doppl er  istasyon nokt ası nı n koor di natlarından yararlanılarak belirlenmi Ģtir. 

WGS 84 koor di nat  siste mi ni n baĢl angı ç nokt ası  dünyanı n ağırlı k mer kezi dir.  Z-

ekseni,  BI H ( Bureau Int ernati onal  de I’ Heure)  t arafı ndan belirlenmi Ģ ort al a ma 

kut upt an geçen dön me  ekseni ni  ile çakıĢı ktır.  X- ekseni,  BI H t arafı ndan t anı ml an mı Ģ 

ortala ma  Gr eenwi ch meridyen düzl e mi  il e ekvator  düzl e mi ni n kesiĢi m doğr ult usu 
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ol aark t anı ml anmı Ģtır.  Y- ekseni,  bir  sağ el  sistemi  ol uĢt uracak bi çi mde X ve  Z 

eksenl eri ne di ktir ( NI MA, 2000; Kaya, 2002). 

 

ġekil 4. 5. WGS 84 Koordi nat Si st e mi ( NI MA raporu, 2002) 

WGS 84 koor di nat  sistemi ni n baĢl angı cı,  WGS 84 eli psoi di ni n mer kezi  il e;  Z-ekseni, 

eli psoi di n dön me  ekseni  ile çakıĢır.  Eli psoi di n büyük yarı  ekseni  (a) =6378137 m ve 

bası klı k (f)=1/ 298. 257223563 büyükl üğündedir. 

GPS öl ç me siste mi ni n koor di nat  siste mi,  WGS 84 yer  mer kezli  ve üç boyutl u gl obal 

bir  koor di nat  siste mi dir.  Uydul arı n koor di natları  WGS 84 siste mi ndedir.  Uydu 

yönt e ml eri  il e üretilen yatay ve düĢey konu m bil gileri  gl obal  bir  dat um ol an WGS 84 

siste mi nde belirlenirken,  ül kel eri n sahi p ol duğu yat ay ve düĢey konu m bilgileri  ayrı 

ayrı  böl gesel  dat uml arla belirlenmi Ģtir.  Ül ke mizde yat ay konu m bil gileri  i çi n 

referans  yüzeyi  ol arak Hayf ord eli psoi di  (ul uslararası  eli psoit)  ve ED- 50 ( Avr upa 

Dat umu 1950)  dat umu kullanıl makt adır.  DönüĢüm para metrel eri  kull anılarak,  WGS 

84 siste mi nde ED- 50 siste mi ne koor di nat dönüĢümü yapıl mı Ģtır. 

 

4. 3. 2 Uygun Projeksi yonun Seçil mesi  

Yeri n Ģekli  bir  dönel  elipsoit  ya da yakl aĢı k ol arak küre ol arak kabul  edil mekt edir. 

Eğri  bir  yüzey üzeri ndeki bil gileri n mat e mati k ve geo metri k kurallardan yararlanarak 

harita düzl e mi ne geçirilmesi ne harita pr oj eksi yonu denir  ( Koçak,  1984).  Bu i Ģl e m 



 28 

sırası nda uzunl uk,  al an,  doğr ult u ya da öl çek gi bi  di st orsi yonl ar  meydana gelir. 

Dünya yüzeyi  pr oj eksiyon düzl e mi ne akt arılırken farklı  proj eksi yonlarda farklı 

özelli kleri n kor undukl arı varsayılarak mat e mati ksel  eĢitlikler  t üretil mi Ģtir.  Ayrı ca, 

pr oj eksi yon düzl e mi ni n tür ü ve dünyaya göre konu mu da öne mli dir. 

Tür ki ye i çi n yapılan harita üreti m çalıĢ mal arında pr oj eksi yon ol arak 6
0

 dili m 

geniĢli ği ne sahi p UT M  ( Uni versal  Transversal  Mercat or)  pr oj eksi yon si st e mi 

kullanıl makt adır.  UT M Si ste mi,  ekvat oral  konu ml u,  açı  kor uyan (konfor m), 

sili ndiri k pr oj eksi yondan eli psoi dal  for mda geliĢtiril mi Ģ  Gauss- Kr üger  proj eksi yonu 

temeli ne dayanan bir  haritala ma siste mi dir.  Dünya daki  büt ün ül kel eri n ort ak bir 

pr oj eksi yon kullanması  düĢüncesi yl e ortaya çı kmı Ģtır.  NATO üyesi  ül kel eri n harita 

üreti mi nde kullandı kl arı pr oj eksi yondur (Ġpbüker,1994).  

UT M si ste mi nde dünya,  6  boyl a m aralı kları  ile 60 dili me ayrıl mı Ģtır, baĢl angı ç 

boyl a mı  180  batı  boyl amı dır.  Biri nci  dili m 180 ve  174  batı  boyl a ml arı  arası ndaki 

dili m  kabul  edilerek diliml er  doğuya doğr u art mak üzere nu maral andırılmı Ģtır.  Her 

bir  dili mi n ort a meri dyeni  boyunca sili ndir  yerküreye t eğet  ol makt a,  dolayısı yl a her 

bir  dili m bir  pr oj eksi yon si ste mi ni  ifade et mekt edir.  Her  bir  dili m 84  kuzey enl e mi 

ile 80  güney enl e mi  arası nda kal an kıs mı n pr oj eksi yonunu i çerir  ve diliml er  8  li k 

enl e m kuĢakl arı na ayrılarak harflerle t anı ml anmı Ģtır.  Kuzey yarı kürede yer  al an ana 

kara parçal arı nı n kesi ntiye uğra ma ması  a macı yla en kuzeyde kal an kuĢak 12 

geniĢli ği ndedir. 

UT M si ste mi nde di k koor di natlar,  oriji n ol arak dili m ort a meri dyeni  il e ekvat orun 

kesi m nokt ası nı  kabul  eden bir  eksen siste mi nde doğuya doğr u art acak Ģekil de Y,  

yukarı  doğr u art acak Ģekil de X değerleri  ile t anı mlı dır.  Dili m ort a meridyeni nden 

sol a doğr u or di nat  değerleri ni n negatif  i Ģaret  t aĢı ma ması  i çi n mo  il e küçült ül en Y 

değeri ne 500000 m eklenir  ve SAĞA değer  (Easti ng)  adı nı  alır.  X değeri  kuzey 

yarı kürede aynen alınarak YUKARI değer ( Nort hing) is mi ile anılır(Ġpbüker, 1999). 
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                     ġekil 4. 6. UTM projeksi yon siste mi  

UT M pr oj eksi yon sistemi nde dünya eli psoit  olarak alı nır;  fakat,  dünya üzeri nde 

değiĢi k böl gel erde yer  al an farklı  ül kel er  i çi n referans  eli psoitleri  değiĢ mekt edir 

(Snyder,  1982).  Ül ke mizde,  harita üretil mesi nde kullanılan UT M si stemi  i çi n 

Hayf ord eli psoi di  (Int ernati onal  Elli psoi d 1924)  referans  eli psoi di  ol arak kabul 

edil mi Ģtir  ve dat um olarak Avr upa Dat umu ( ED50)  kull anıl makt adır.  UT M 

siste mi nde Tür ki ye t oprakl arı  27,  33,  39  ve 45  ort a meri dyenl eri  ile t anı mlı 

sırası yla 35,  36,  37 ve 38 nu maralı  dili ml erde,  S ve  T kuĢakl arı nda yer  al makt adır 

(Ġpbüker, 1999).  

4. 3. 3. Poli no m EĢitli kl eri  

Poli noml arla modelle me;  basit  ol ması,  kol ay uygul anabil mesi  ve bir  çok uzakt an 

al gılanmı Ģ  gör ünt ü i çi n yet erli  doğr ul uk ver mesi nedeni yl e çok fazl a kul lanılan bir 

yakl aĢı mdır.  Geo metri k di st orsi yonl arı n kaynağı  hakkı nda kesi n bi lgi  sahi bi 

ol unmadı ğı za manl arda kullanılabilen en direkt yönt e mdir ( Yang, 1997).  

Bu yakl aĢı mda,  gör ünt ünün ait  ol duğu böl geni n geo metri k ol arak düzgün ol an bir 

haritası nı n bul unduğu ya da GPS öl ç mel eri  il e gerekli  koor di nat  verileri ni n el de 

edilebileceği  varsayılır.  Ġki  t ane di k koor di nat  siste mi  t anı ml anabilir.  Bunl ardan 

biri ncisi  nokt aları n harita ya  da GPS koor di natlarını  ifade eden ve ( x, y)  koor di natları 

ile göst erilen yeryüzü koor di nat  siste mi ,  i ki ncisi  ise pi kselleri n konu munu belirten ve 
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(u, v)  il e göst erilen görünt ü koor di nat  siste midir(ġekil. 4. 1).  Bu i ki  koor di nat 

siste mi ni n f  ve g gi bi  iki  f onksi yonl a bağl antılı ol duğunu düĢünül ürse;  4. 1 ve  4. 2 

‘deki eĢitliklerde göst erilen fonksi yonl ar el de edilir. 

 u = f (x, y)       (4. 1) 

v = g(x, y)       (4. 2) 

Eğer  bu f onksi yonl ar  bilini yorsa harita koor di natları  yardı mı yl a gör ünt ü üzeri ndeki 

nokt aları  konu ml andırabilir.  Teori de,  bu i Ģle mi n t ersi  de mü mkündür.  Bu Ģekil de 

gör ünt ünün geo metri k olarak düzeltil mi Ģ  hali  de üret ebilir.  Yukarı daki  fonksi yonl ar 

kullanılarak gör ünt ü koor di nat  siste mi nden,  harita koor di nat  siste mi ne geçilebilir. 

( Ri chards, 1995). 

DönüĢüml er  sırası nda f  ve g f onksi yonl arı  bili nmedi ği  i çi n bu f onksi yonl arı n yeri ne 

poli noml ar kullanılabilir. 
 

Poli nom eĢitlikleri genelleĢtiri p for müli ze edilirse; 4. 3 ve 4. 4 eĢitlikleri el de edilir. 
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                                              (4. 4) 

Burada N poli nomun derecesi ni,  ak  ve bk  i se poli no m katsayıları nı  göst er mekt edir.  k 

değeri 4. 5 eĢitliği yle hesapl anabilir; 

           
j
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k 
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                                                              (4. 5) 
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Genel  ol arak kaynak ( u, v)  koor di natları  dosya koor di natları dır ve  pi ksel 

biri mi ndedirler.  Hedef  koor di natlar  (x, y)  harita koor di natları  ya da GPS koor di natları 

ol up metre ya da coğrafi  enl e m boyl a m biri mi  ol an derece/radyan ci nsinden i fade 

edilir.  Her  bir  poli nomdaki  bili nmeyen katsayı  sayısı  poli nomun derecesi  olarak i fade 

edilen N değeri ne bağıml ı  ol up;  bili nmeyen katsayı  sayısı  ( m)   4. 6 eĢitli ği yl e 

bul unur. 

2

)2).(1( 


NN
m             (4. 6) 

ol arak göst erilir. 

Ör neği n,  i ki nci  dereceden poli noma  ait  6 t ane bilinmeyen katsayı  ol acaktır.  Ġki nci 

derece bir poli nom kullanılacaksa aĢağı daki 4. 7a ve 4. 7b eĢitlikleri kullanılacaktır: 

 u = ao + a1. x + a2. y + a3 .x. y + a4. x
2
 + a5. y

2   
         (4. 7a)

  

          v = bo + b1. x + b2. y + b3 . x. y + b4. x
2
 + b5. y

2    
(4. 7b) 

Eğer  ai  ve bi  katsayıları  bul unursa,  bu dur umda polinom kullanılarak gör üntüdeki  her 

bir  nokt anı n harita koor di natları  hesapl anabilir.  Ama  baĢl angı çta bu katsayılar 

bili nme mekt edir.  Bu değerler  gör ünt üde ve haritada koor di natları  bili nen nokt al ar 

kullanılarak hesapl anabilir.  Bu nokt al ar  yer  kontrol  nokt aları  ol arak adl andırılır  ve 

gör ünt üde kol aylı kla ayırt  edilebilen,  yol  kesiĢi ml eri,  hava al anl arı,  köpr üler,  virajlar 

ol abilir.  Yet erli  sayı da yer  kontrol  nokt ası  seçil di kt en sonra poli no ml ar daki 

bili nmeyen katsayıları  hesapl anabilir.  Çözü mün en küçük karel er  regresyon modeli 

ile ol ası nı  sağl a mak a macı yl a bili nmeyen sayısından daha fazl a YKN kull anmak 

yaygı n bir yönt e mdir. 

Bi li nmeyen katsayıları  çöz mek i çi n mi ni mu m sayı da yer  kontrol  nokt asına i hti yaç 

vardır  ve bu da rektifikasyon i çi n kullanılacak poli nomun derecesi ne bağlı dır. 

Poli nomun derecesi ne göre gerekli  ol an yer  kontrol  nokt a sayısı  i ncel enecek ol ursa 

Tabl o. 4. 1 di kkat e alı nabilir. 
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Tabl o 4. 1 Poli no mun derecesine göre yer kontrol nokt ası sayısı 

Poli no mun 

Der

eces

i 

Mi ni mu m 

YK

N 

Say

ısı 

1 3 

2 6 

3 10 

4 15 

5 21 

6 28 

 

Harita koor di natları ndan gör ünt ü koor di natları na geçiĢ  i çi n yukarı daki  poli nom 

eĢitlikleri ni n t ersi  kullanılabilir,  (u, v)  eĢitliği n diğer  t arafı na geçirilerek (x, y)  yal nı z 

bırakılırsa ck  ve dk  katsayıları  harici nde eĢitlikleri n t a ma mı  aynı dır.  4. 8 ve  4. 9 

eĢitlikleri nde bu iĢle m gösteril mekt edir. 

jji
N

i

i

j

k vucx ..
0 0



 


            (4. 8) 

                        

jji
N

i

i

j

k vudy ..
0 0



 


                              (4. 9) 

4. 3. 3. 2  Poli no m Uydurma ve en Uygun Poli nomun Derecesi ni Belirleme  

Eğri  uydur manı n a macı ;  öl çül en bir  dağıla ma  uyan f onksi yonun belirlenmesi dir. 

Fonksi yon bili nen ya da  bili nmeyen bir  f onksi yon ol abilir.  Genel  ol arak,   geo metri k 

dönüĢüm sırası nda f onksi yon ol arak poli noml ar  kullanıl makt adır.  Kull anılacak 

poli nomun derecesi  belirlendi kt en sonra,  bili nmeyenl er  ol an poli nom katsayıları  en 

küçük karel er yönt e mi ile bul unur.  

Bi r  öl çümde,  i =1, 2, …, N ol mak üzere N nokt a i çin xi  bağı msı z değiĢkenine karĢı  ui  

bağı mlı  değiĢken değerleri  el de edil mi Ģ  ol sun.  Bu değiĢi m p dereceden bir  poli noml a 

temsil  edilirse ve eğri  uydur ma i Ģle mi  sonucunda poli nomun t eri m katsayıları  en 
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küçük karel er  yönt e mi  ile bul unursa,  değiĢi m bu poli noml a t e msil  edilebilir.  p 

dereceden poli nom (4. 10) eĢitliği ndeki gi bi ifade edilirse;  

P( x) = co + c1. x + c2. x
2
 + c3 . x

3 
+ ……. . + cp. x

p   
               (4. 10) 

N nokt ada alı nan öl çüm değerleri  xi  ve ui  ile poli nom arası ndaki  farkl ar  karesi 

topl a mı yazılırsa (eĢitlik 4. 11); 

Ω = 



N

i

i

p

ipii uxcxcxcxcc
1

23

3

2

210 ].........[   (4. 11) 

Ω değeri  poli nom katsayıları na göre mi ni mu m ol ması  dur umu 4. 12a,  4. 12b,  4. 12c ve 

4. 12d eĢitlikleri nde göst eril mi Ģtir: 

   2
0




dc

d
.




N

i

i

p

ipii uxcxcxcxcc
1

23

3

2

210 ].........[ =0  (4. 12a) 

2
1




dc

d
.




N

i

i

p

ipii uxcxcxcxcc
1

23

3

2

210 ].........[ . xi  =0     (4. 12b) 

2
2




dc

d
.




N

i

i

p

ipii uxcxcxcxcc
1

23

3

2

210 ].........[ . xi
2
=0     (4. 12c) 

2


pdc

d
.




N

i

i

p

ipii uxcxcxcxcc
1

23

3

2

210 ].........[ . xi
p
=0     (4. 12d) 

c0, c1, c2, ……. , cp katsayıları 4. 13 gi bi bir denkl e m takı mı nda ifade edilirse;  
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2432

132
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i

p

i
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p
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p
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p
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p

iii

xxxx
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xxxN













.
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3

2

1
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i

p

i

ii

ii

ii

i

ux

ux

ux

ux

u



3

2

  (4. 13) 

  



 34 

Poli nomun derecesi  ne olursa ol sun katsayılar  matrisi  si metri ktir.  En küçük karel er 

yönt e mi yl e eğri  uydur ma i Ģle mi nde xi  ve ui   değerleri ni n eĢit  aralı klı  veya sıralı 

ol ması  gerekmez.  Fakat  xi  ve ui   değerlerini n karĢılı klı  ol ması  gerekli dir. 

Rektifi kasyon i Ģle mi  i çin poli nom uydur urken i ki  adı m söz konusudur. Bunl ardan 

biri ncisi,  gör ünt ü X koor di natları na karĢılık,  harita ya da GPS X koor di natları 

kullanılarak poli nom uydur ul ması;  i ki ncisi  i se,  gör ünt ü Y koor di natlarına karĢılı k, 

harita ya da GPS Y koordi natları  kullanılarak pol inom uydur ul ması dır.  Bu i ki  i Ģl e m 

sonucunda da aynı derece poli nom çı kacaktır. 

Poli nom uydur ma i Ģle mini n ne derece i yi  ol duğu regresyon  katsayısıyl a kontrol 

edilir.  Regresyon katsayısını  bul mak i çi n,  
_

u  yani  öl çüml eri n ort ala ması  bul unur. 

Bunun içi n 4. 14 eĢitliği kullanılır. 

_

u = 


N

i

iu
N 1

1
                  (4. 14) 

ui  ve 
_

u değeri arsı ndaki farkl arı n karel eri 4. 15 eĢitliği ile bul unur.  

δ u = 2

1

_

][



N

i

i uu         (4. 15) 

Benzer  Ģekil de uyu mu sağlanmı Ģ  poli nom kullanılarak,  δ f  değeri  4. 16 eĢitli ği 

kullanılarak hesapl anır. 

δ f = 2

1

_

])([



N

i

i uxP = 
 











N

i

p

k

k

ik uxa
1

2

0

_

     (4. 16) 

 

Bu i ki  değeri n kullanılması yl a 4. 17 deki  eĢitlikt e ifade edil mi Ģ  ol an regresyon 

katsayısı veya spektral yarıçap tanı ml anır.  

r= 
u

f




                (4. 17) 
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Regresyon katsayısı  10  r  arasında bir  değer  al malı dır.  0r ise uyu m köt ü,  1r  

ise uyu m i yi dir.  Eğer  bir  öl çüm değer  t akı mı, önceden derecesi  bili nmeyen bir 

poli noma  uydur ulacaksa,  çeĢitli  poli nom derecel eri  kullanılarak r egresyon 

katsayısı na bakılarak karar verilir ( Tapra maz, 2000). 

4. 3. 4. DönüĢ ümün Doğrul uğunun Değerlendi ril mesi  

Hat a;  gerçek değer  (z0)  il e kestiri m değeri  )( 0xz


 arası ndaki  fark ol arak 

tanı ml anabilir.  X0  konumundaki  hat a e ( x0)  ol arak göst erilirse,  hat a eĢitlik 4. 18 il e 

ifade edilebilir (Foody ve At ki nson, 2002). 

  )()()( 000 xzxzxe 


                                                                                (4. 18) 

Her  bir  yer  kontrol  nokt ası  i çi n mutl ak konum hat ası  hesapl anır. Mut lak konu m 

hat ası,  X ve Y yönündeki  gerçek hat a ol mak üzere i ki  bileĢenden ol uĢur.  X 

yönündeki  gerçek  hata bir  nokt anı n oriji nal gör ünt üdeki   X koordi natı  il e  

transfor masyon sonucunda el de edilen X koor di natı  arası ndaki  fark ol arak 

tanı ml anır.  Di ğer  bir  deyiĢle,  X koor di natı nı n gerçek değeri  ile X koor di natı nı n 

kestiri m değeri  arası ndaki  farktır. Y yönündeki  gerçek hat a i se,  aynı  noktanı n orji nal 

gör ünt üdeki  Y  koor di natı  ile yeni den dönüĢümü yapıl mı Ģ  gör ünt üdeki  Y koor di natı 

arası ndaki fark olarak ifade edilir ( Erdas, 1999). 

Mutl ak konu m hatası aĢağı daki 4. 18 eĢitliği ile ifade edilebilir. 

m p =  
22 )()( irir yyxx    (4. 19) 

Burada;  

m p mutl ak konu m hatası, 

 xi  ve yi                kaynak (görünt ü) koordi natları, 

  

xr  ve yr           yeni den dönüĢt ürül müĢ koor di natlar 

 

Her  bir  yer  kontrol  noktası nı n mutl ak konu m hatası  t ek t ek i ncel enecek olursa 4. 20 

eĢitliği di kkat e alı nır; 
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Ri  = 
22

ii YRXR       (4. 20) 

Burada;  

 Ri  = i-nci yer kontrol noktası na ait mutlak konu m hat ası,  

 XRi  = i-nci yer kontrol nokt ası na ait X yönündeki  gerçek hat a, 

 YRi  = i -nci  yer  kontrol  nokt ası na ait  Y yönündeki  gerçek hat a ol arak 

göst erilir. 

Geo metri k transfor masyona ait  hat a öl çüt ü karesel  ort ala ma  hat a il e ifade edilebilir. 

Karesel  Ort ala ma  Hata,  gerçek hat aları n kareleri  t opl a mı nı n ortal a ması nı n 

kareköküdür  ( Ayt aç,  1985).  DönüĢümün t opla m karesel  ortala masını  ( 4. 22) 

hesapl a mak i çi n  X yönündeki  hat al arı n t opl a mı  ve Y yönündeki  hat aları n topl a mı nı n 

nokt a sayısı na böl ümünün karekökü ( 4. 21)  ve ( 4. 22)  bul unmalı dır.  Bu a maçl a 

aĢağı daki eĢitlikler kullanılır. 

Rx = 


n

i

iXR
n 1

21
        (4. 21) 

 

Ry = 


n

i

iYR
n 1

21
        (4. 22) 

T=
22

yx RR    veya  



n

i

ii YRXR
n 1

221
 (4. 23) 

Rx, Ry = X ve Y yönündeki karesel ortala ma hat alar,  

T = t opla m karesel ortalama hat a 

n= yer kontrol nokt ası sayısı 

i = i-nci yer kontrol nokt ası 



 37 

XRi  = i-nci yer kontrol nokt ası nı X yönündeki gerçek hat ası, 

YRi  = i-nci yer kontrol nokt ası nı Y yönündeki gerçek hat ası. 

ġekil 4. 7’ de X ve Y yönündeki hat alar ve karesel ortala ma hat a açı kl anmı Ģtır. 

 

ġekil 4. 7. Bir tane Yer Kontrol Nokt ası içi n Karesel Ortal a ma Hat a . 

Topl a m karesel  ortala ma hat aya bağlı  ol arak her  bir  nokt anı n mutl ak konu m hat ası 

ifade edilecek ol ursa, eĢitlik 4. 24 di kkate alı nır. 

Ei  =
T

Ri

          (4. 24) 

Ei  = i-nci yer kontrol noktası nı n hat a yayılı mı,  

Ri  = i-nci yer kontrol noktası nı n karesel ortala ma hat ası, 

T= t opl a m karesel ortalama hat a. 

4. 3. 5.  Yeni den Örnekl e me  

Geo metri k dönüĢüm esnası nda uydu gör ünt ül eri  bir  gri d siste mi nden yeni  bir  gri d 

siste mi ne dönüĢt ürül mektedir.  Yeni  gri d siste mi ndeki  pi ksel  değerleri,  orijinal  pi ksel 

değerleri  ile uyuĢ mayacağı  i çi n,  pi kseller  yeni den ör nekl enmeli dir.  Yeni  gri d 

siste mi ndeki  pi kselleri n parlaklı k değerleri ni n hesaplanması nda üç farklı yakl aĢı m 
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söz konusudur.  Bunl ar, en yakı n ko mĢul uk,  bili neer  ent erpol asyon ve  kübi k 

konvül asyon yönt e ml eri dir ( Göksel, 1996). 

4. 3. 5. 1.En Yakı n Ko mĢ ul uk Yönte mi  

Geo metri k ol arak düzeltil mi Ģ  gör ünt ünün pi ksel değerleri,  oriji nal  gör ünt üdeki  en 

yakı n pi kseli n parlaklı k değeri ni n atanması yl a el de edilir.  

Bu yönt e mi n avant ajları;  

 Oriji nal parlaklı k değerleri değiĢ mez,  

 Sı nıflandır ma öncesi kullanı m içi n uygundur,  

 En kol ay ve en hı zlı yönte mdir. 

Yönt e mi n dezavant ajları; 

 Büyük bir gri d boyut undan daha küçük bir gri d boyut una 

ör nekl e me yapıl dı ğı nda diyagonal doğrul ar ve eğriler etrafı nda 

mer di ven et kisi yapar, 

 Bazı pi ksel değerleri iki kere tekrar edilirken, bazı pi ksel değerleri 

hi ç kullanıl maz,  

 Yol, nehir gi bi lineer verileri n bul unduğu yerlerde bir takı m 

boĢl ukl ar meydana gel ebil mekt edir ( Erdas, 1999). 

En yakı n ko mĢul uk yöntemi  il e yeni  pi ksel  değeri  il e oriji nal  gör ünt üdeki  pi ksel 

değeri arası ndaki iliĢki ġekil 4. 8 ‘de  veril mi Ģtir. 

 

ġekil 4. 8 En yakı n ko mĢul uk yönt e mi ile yeni den örnekl e me.  
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4. 3. 5. 2.Bili neer Enterpol asyon Yönte mi  

Bilineer enterpolasyon yönteminde, düzeltilmiĢ görüntüde parlaklık 

değeri hesaplanacak olan piksele, orijinal görüntüde en yakın olan 

dört pikselin (2x2 lik matris) ağırlıklı ortalaması alınır. 

Bu yönt e mi n avant ajları;  

 Bi ri nci yönt e mdeki mer diven et kisi burada görünmez,  ve sonuç 

gör ünt ü daha düzleĢ mi Ģtir, 

 Önceki yönt e me göre uzaysal ol arak daha doğru ve güvenilirdir,  

 Bu yönt e m daha çok gri d boyut unda değiĢ me ol acağı za man 

kullanılır. 

Yönt e mi n dezavant ajları; 

 Pi kselleri n ortala ma değerleri alı ndı ğı içi n bili neer ent erpol asyon 

al çak geçirgen filtre et kisi yapar, 

  Sı nırlarda düzleĢ me ve veri de kayı p meydana gelir, 

 Oriji nal pi ksel değerleri değiĢir. 

Bili neer ent erpol asyon yönt e mi  ile yeni den örnekleme ġekil 4. 9’ da göst eril mi Ģtir.  

 

ġekil 4.9 Bilineer Enterpolasyon yöntemi ile yeniden 

örnekleme 

4. 3. 5. 3.Kübi k Katl a ma Yöntemi  

DönüĢüm uygulanmıĢ verideki yeni piksel değeri, orijinal verideki 

piksele en yakın 16 (4x4) pikselin ağırlıklı ortalaması alınarak 

hesaplanır.  
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Bu yönt e mi n avant ajları;  

 Çoğu za man,  yeni  piksel  değerleri ni n ort alama  ve  st andart 

sapması,  oriji nal  pi ksel  değerleri ni n ort alama  ve  st andart 

sapması na yakı ndır, 

 Bu iĢle m sonucunda, gürült ü et kisi azaltılır, 

 Pi ksel  boyut unda büyük değiĢi ml er  ol acağı  uygul a mal ar  i çi n 

uygundur  ( Ör n:  Landsat  TM i l e hava f ot oğrafl arı nı n 

çakıĢtırıl ması). 

Yönt e mi n dezavant ajları; 

 Oriji nal veri değerleri değiĢir, 

 ĠĢle m yönünden en ağır yeni den ör nekl e me al gorit ması  ol duğu 

içi n, uzun za man alır. 

Kübi k katla ma yönt e mi ile yeni den örnekl e me ġekil 4. 10’ da  gösteril mi Ģtir.  

 

 

 

ġekil 4.10  Kübik Katlama yöntemi ile yeniden örnekleme.  

 

 



 41 

 

 

5.  UYGULAMA 

5. 1.  Gi riĢ 

Far klı  al gılayı cılardan elde edilen uydu gör ünt üleri,  doğal  kaynakl arı n ve çevreni n 

kor unması,  yönetil mesi  ve bu kaynakl ar  üzeri ndeki  i nsan et kisi ni n i ncel en mesi  i çi n 

öne mli  bil giler  sunar  (Smit h ve At ki nson,  2001).  Bu gör ünt ül er  kull anılarak 

yeryüzünün güvenilir  analizleri ni n yapılabil mesi, değiĢi ml eri n i ncel enebilmesi,  el de 

edilen verileri n bir  bil gi  siste mi ne akt arılabil mesi  i çi n,  oriji nal  hal de geo metri k 

di st orsi yonl ar  i çeren görünt ül eri n rektifi ye edilerek bu di st orsi yonl ardan bağı msı z 

hal e getiril mesi  gerekir.  Yer yüzünün güvenilir yor uml arı nı n yapılabilmesi  i çi n 

gör ünt ül er  yet erli  doğrul ukt a rektifi ye edilerek uygun pr oj eksi yon düzl e mi ne 

kaydedil meli dir ( Gao, J., 2001). 

Gör ünt ünün rektifi kasyonu sırası nda,  yet erli  sayıda,  ho moj en dağıl mı Ģ,  güvenilir  yer 

kontrol  nokt al arı  seçil meli dir.  Genel  ol arak,  YKN koordi natları nı n 

konu ml andırıl ması nda topografi k haritalar  öneml i  kaynaktır.  Ancak,  topografi k 

haritalara eriĢebil mek ve güncel  haritalar  bul abil mek her  za man mü mkün 

ol a ma makt adır.  GPS t eknol ojisi  kullanılarak bu dur umun üst esi nden geli nebilir.  GPS 

öl ç mel eri  yapılarak,  güncel,  hassas  ve doğr u koor di nat  değerleri  el de edilebilir. 

Kull anılan GPS öl ç me t ekni ği ne göre farklı doğr ul uğa sahi p nokta konu m 

koor di natları  el de edilebilir.  Bu çalıĢ mada,  farklı  uzaysal  çözünürl üğe sahi p uydu 

gör ünt ül eri,  stati k ve diferansi yel  GPS öl ç mel erinden el de edilen veriler, 1/ 5000 ve 

1/ 25000 öl çekli  haritalardan okunan koor di natlar  kullanılarak geo metrik ol arak 

düzeltil miĢtir.  Geo metrik ol arak düzeltilen görünt ül eri n i ç ve dı Ģ  doğr ul ukl arı 

karĢılaĢtırıl mıĢtır. 
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5. 2.Li terat ür Ġncele mesi  

Smit h,  D.  ve At ki nson S.  ( 2001)  yılı nda yaptı kları çalıĢ mada,  t opografi k harital ar  ve 

GPS yönt e ml eri  kullanarak yaptı kl arı  geo metri k dönüĢüml eri n doğr ul ukl arı nı 

incel e mi Ģlerdir.  Uydu görünt üsü ol arak SPOT XS ve  Landsat  MSS kullan mı Ģl ardır. 

Mutl ak konu m belirle me,  gerçek za manlı  DGPS ve post  pr oses  DGPS ol mak üzere 

üç farklı  GPS öl ç mesi  yaparak yer  kontrol  nokt aları nı n koordi natları nı 

belirle mi Ģlerdir.  Kullandıkları  t opografi k haritalar  1/ 24000 öl çekli dir.  Görünt ül eri n 

dönüĢüm doğr ul ukl arı  incel endi ği nde,  DGPS yönt e ml eri yle en i yi  sonuçl arı  el de 

et mi Ģlerdir.  Geo metri k dönüĢüml eri n dı Ģ  doğr ul ukl arı nı  belirle mek a macıyl a,  kontrol 

nokt aları kullanma mı Ģl ardır. 

Kar doul as  v. d ( 1996)  yaptı kl arı  çalıĢ mada;  1/ 100000 öl çekli  haritalar  ve el  GPS’  i 

kullanarak,  Landsat  MSS,  Landsat  TM ve  SPOT P gör ünt ül eri ni n dönüĢt ürmüĢl erdir. 

Geo metri k dönüĢüml eri n i çi  ve dı Ģ  doğr ul ukl arı nı  incel e mi Ģler  ve her  üç görünt ü i çi n 

en i yi  karesel  ort ala ma  hat a değerleri ni  GPS öl çmel eri ni  kullandı kl arı  dönüĢü ml erde 

sağla mı Ģlardır.  Landsat  MSS gör ünt üsü i çi n hem GPS he m harita koordi natları  il e 

0. 5 pi kseli n altı nda karesel  ort ala ma  hat aya ul aĢ mıĢlar,  fakat,  Landsat  TM ve SPOT 

P gör ünt üsünde mi ni mum yer  kontrol  nokt ası yl a bile 0. 5 pi kseli n altı nda doğr ul uk 

yakal aya ma mı Ģl ardır.  Dı Ģ  doğr ul uk analizi  i çi n kullandı kl arı  kontrol  noktal arı na ait 

karesel  ortala ma  hat al ar,  i ç doğr ul uk karesel  ortala ma  hat a değerleri nden büyük 

çı kmı Ģtır.  Bu çalıĢ mada,  dönüĢüml eri n doğr ul uğunun analizi  i çi n sadece yer  kontrol 

nokt aları nı n değil,  bunl arın harici ndeki  t est  noktal arı nı n da kullanıl ması gerekti ği 

vur gul anmı Ģtır. 

Gao,  J.  (2001)  yaptı ğı  çalıĢ mada,  Landsat  TM,  SPOT P ve XSL gör ünt ül eri ni n 

rektifi kasyonu i çi n DGPS t ekni ği ni  ve 1/ 20000 öl çekli  t opografik haritaları 

kullanmı Ģtır. Diferansi yel ol arak düzeltil mi Ģ  GPS öl ç mel eri,  t opografi k  haritalara 

oranl a daha i yi  sonuç ver miĢtir.  Bu fark Spot  Pan gör ünt üsü i çi n daha belirgi n bir 

Ģekil de ort aya çı kmı Ģtır.  Topografi k haritalarla 3.26 pi ksel  doğr ul ukl a dönüĢt ürül en 

Spot  P gör ünt üsü,  DGPS öl ç mel eri yle 0. 76 pi ksel  doğr ul ukl a dönüĢt ürülmüĢt ür.  Bu 

çalıĢ manı n sonucunda Spot  P gör ünt ül eri ni n rektifi kasyonu i çi n DGPS öl çül eri ni n 

kullanıl ması nı n doğr u olacağı  vur gul anmı Ģtır.  Bu çalıĢ mada,  dı Ģ  doğr uluk i çi n bir 

analiz yapıl ma mı Ģtır. 
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5. 3.ÇalıĢ ma Böl gesi 

ÇalıĢ ma böl gesi  ol arak 40
0

 52’  38’ ’. 20-41
0
 21’  56’ ’.03 enl e ml eri,  28

0
 30’  51’ ’. 69-29

0
 

7’  32’ ’. 11 boyl a ml arı  arası nda kalı p,  Ġstanbul  Avrupa yakası nı n büyük kı smı nı  i çeren 

böl ge seçil mi Ģtir.  ÇalıĢ ma böl gesi,  yakl aĢı k ol arak 45 k m x45 k m al an kapla makt a ve 

Büyük Çek mece,  Avcı lar,  Bakırköy,  Bahçelievl er,  Zeyti nburnu,  Fat ih,  Eyüp, 

Emi nönü,  Beyoğl u,  ġiĢli,  BeĢi kt aĢ,  Sarı yer,  Küçük Çek mece ve Gazi os manpaĢa 

ilçel eri ni içer mekt edir. 

 

ġekil 5. 1. ÇalıĢ ma Böl gesi  

ÇalıĢ mada,  5. 8 m uzaysal  çözünürl üğe sahi p I RS 1C,  10 m uzaysal  çözünürl üğe 

sahi p SPOT P ve  30 m uzaysal  çözünürl üğe sahi p Landsat  5 TM gör ünt ül eri 

kullanıl mı Ģtır. 

5. 4.Yer Kontrol Nokt al arı nı n Koordi nat Değerlerini n Belirlenmesi  

ÇalıĢ manı n il k aĢa ması nda,  t ez böl gesi ne ait  rektifi kasyonu yapılacak ol an gör ünt ül er 

incel enerek,  kullanılan her  üç gör ünt üde ayırt edilebilen yer  kontrol nokt al arı 
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seçil mi Ģtir.  Yer  kontrol  nokt aları;  yol  kesiĢi ml eri,  kavĢakl ar,  i skel e ve köpr ü gi bi 

belirgi n det ayl ardan seçil mi Ģ  ve bu nokt aları n konu m ol arak ul aĢı mı n mü mkün 

ol duğu yerlerde ol masına di kkat  edil mi Ģtir.  Bi r  sonraki  aĢa mada,  belirlenen yer 

kontrol  nokt aları nı n koordi nat  değerleri ni  el de t emek a macı yl a GPS öl ç me t ekni kl eri 

ve t opografi k haritalar kullanıl mı Ģtır. 

5. 4. 1 GPS Tekni ği  

Ar azi  çalıĢ ması  öncesi nde,  seçilen 19 t ane yer kontrol  nokt ası  i ncel enerek GPS 

öl ç me pl anı  hazırlanmı Ģtır.  Yapılan öl ç mel eri n değerlendirilebil mesi  i çi n yer  kontrol 

nokt aları  harici nde i ki  tane sabit  i stasyon seçil mi Ģtir.  Bunl ardan birincisi  I GS 

(Int ernati onal  GPS Ser vice)  ye bağlı  ol an I STA nokt ası,  i ki ncisi  i se;  TÜBĠ TAK 

Mar mara Sürekli  GPS Ağı na bağlı  ol an AVCT nokt ası dır.  Ġ STA ve  AVCT 

nokt aları na ait bil giler aĢağı da veril mi Ģtir. 

Nokt anı n Ġs mi: AVCI LAR 

Nokt a I D: AVCT 

Konu m: Avcılar/ĠSTANBUL 

X:  4228203. 751 

Y:  2317162. 697 

Z: 4161553. 537 

Enl e m: 40. 98866562 

Boyl a m: 28. 72385792 

Yüksekli k:  122. 3387 m 

GPS Alı cı Ci nsi: Tri mbl e 

GPS Ant en Ci nsi: Tri mble Dor one Mangoli n 

 

 

Nokt anı n Ġs mi: ĠSTANBUL 

Nokt a I D:I STA 

Konu m: Masl ak/ĠSTANBUL 

X:  4208830. 3353  

Y:  2334850. 2829  

Z: 4171267. 2306 

Enl e m: 41. 1044473  

Boyl a m: 29. 01933992  

Yüksekli k: 147. 2438 m 

GPS Alı cı Ci nsi: Asht ech 

GPS Ant en Ci nsi: Asht ech Choke Ri ng 
 

GPS öl ç mel eri nde çift  frekanslı  Asht ech Zxtre me GPS alıcıları  kullanılmı Ģtır.  GPS 

uydu verileri  her  nokt ada,  5 sani ye aralı kl arla t opl anmı Ģtır.  Yer  kontrol  nokt al arı nı n 

sabit  i stasyonl ara ol an mesafel eri  di kkate alı narak her  bir  nokt ada 1 i le 1. 5 saat 

arası nda değiĢen öl ç meler  yapıl mı Ģtır.  Yer  kontrol  nokt aları na ait  öl çü değerl eri  ve 
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ISTA ve AVCT nokt aları ndan alı nan veriler, alıcı dan bağı msı z ol an RI NEX 

( Recei ver  I ndependent  Exchange For mat)  f ormatı na dönüĢt ürül müĢt ür.  RI NEX 

for matı na dönüĢt ürül en veriler  Asht ech Office Suit  progra mı  kull anılarak 

değerlendiril miĢtir.  

Ġl k aĢa mada,  her  nokt a i çi n t opl anan L1 ve L2 faz farkı  gözl e ml eri  st ati k GPS 

yönt e mi ne göre değerlendiril mi Ģ  ve her  nokt anın WGS 84 eli psoi di ndeki  yersel 

koor di natları  el de edil mi Ģtir. WGS 84 koor di nat  siste mi  hakkı nda bil gi  Böl üm 4’t e 

veril mi Ģtir.  Tabl o 5. 1’  de st ati k değerlendir me sonucunda el de edilen nokt a koor di nat 

değerleri ve bunl ara iliĢkin doğrul ukl ar veril mi Ģtir. 

Tabl o 5. 1. WGS 84 eli psoi di ne dayalı stati k GPS sonuçl arı 

Nokt a No X [ m]  Y [ m]  Z [ m]  s X [ mm]  s Y [ mm]  sZ [ mm]  

501 4208299. 964 2335316. 504 4171564. 978 6. 1 4. 1 4. 5 

502 4216499. 979 2324974. 530 4169071. 006 10. 7 8. 8 11. 1 

503 4218998. 746 2320052. 861 4169263. 951 12. 1 9. 4 9. 2 

504 4225637. 156 2311750. 804 4167125. 661 7. 9 7. 3 7. 7 

505 4225482. 627 2307159. 672 4169937. 220 6. 9 5. 4 7. 2 

512 4233036. 264 2304377. 165 4163597. 216 10. 1 8. 9 7. 1 

513 4206052. 328 2331008. 579 4176215. 636 16. 8 14. 1 14. 4 

514 4204866. 809 2334359. 384 4175344. 950 7. 1 5. 3 9. 0 

515 4197651. 340 2335109. 918 4182240. 157 8. 5 6. 9 11. 3 

516 4202099. 054 2326247. 827 4182731. 256 7. 3 7. 1 9. 1 

518 4212460. 081 2302628. 306 4185371. 556 8. 7 5. 9 8. 6 

519 4218664. 656 2303825. 731 4178423. 403 8. 4 6. 7 9. 6 

AVCI LAR 4228203. 751 2317162. 697 4161553. 537 5. 1 4. 1 5. 1 

ISTA 4208830. 521 2334850. 075 4171267. 296 0. 0 0. 0 0. 0 

506 4211450. 939 2335730. 573 4168176. 377 7. 3 5. 8 5. 9 

507 4213882. 359 2331789. 020 4167782. 406 7. 8 11. 6 7. 4 

508 4219371. 446 2329585. 870 4163510. 941 5. 1 4. 1 5. 6 

509 4221851. 447 2329879. 709 4160777. 954 9. 4 10. 7 13. 3 

510 4226201. 736 2325750. 894 4158684. 288 13. 3 6. 0 19. 1 

Ġki nci  aĢa mada i se,  aynı  nokt aları n kod öl çüleri  yardı mı yl a Di feransiyel  GPS 

yönt e mi ne göre her  epok i çi n WGS 84 eli psoi di ndeki  yersel  koor dinatları  el de 

edil mi Ģtir.  Rektifi kasyon i Ģle mi nde,  her  nokt a i ç bul unan DGPS koor di natları ndan 

yal nı zca 13.  cü epokl ardan el de edilen sonuçl ar  kullanıl mı Ģtır.  DGPS yönte mi,  st ati k 

yönt e me göre doğr ul uğu ol dukça düĢük  bir  yönt em ol ması na karĢı n,  çok kısa sürede 

sonuç verebil me avant ajına sahi ptir.  DGPS yönt emi nde t ek bir  epok kullanılır.  Ġl k bir 

daki kada al eti n yet erli  sayı da uyduyu gör üp,  ölç me  al maya baĢl adı ğı  düĢünül erek 

biri nci  daki kadan sonraki  il k epok ol an 13.  cü epok rektifi kasyon i Ģle mi  i çi n 
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kullanıl mı Ģtır.  AĢağı da ġekil. 5. 2 ve ġekil. 5. 3 de 501 nu maralı  nokt aya ait  DGPS 

sonuçl arı veril mi Ģtir. 
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   ġekil 5. 2. DGPS değerl endir me sağa değeri sonuçl arı 
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   ġekil 5. 3. DGPS değerl endir me yukarı değeri sonuçl arı 
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St ati k ve DGPS değerlendir mel er  sonucunda elde edilen WGS 84 datu mundaki 

yersel  koor di natlar,  bölge i çi n daha önceden hassas  ol arak belirlenmiĢ dat um 

dönüĢüm para metreleri  yardı mı yl a UT M pr oj eksi yon düzl e mi ndeki  koordi natlara 

dönüĢt ürül müĢt ür. 

   Tabl o 5. 2. Stati k değerlendirme sonuçl arı 

YKN 

nu marası  

E( Sağa)( metre) N( Yukarı)( metre) 

101 657892.456 451118.078 

102 657892.456 4561118.077 

103 660233.497 4558670.911 

104 659041.867 4558690.438 

105 664266.852 4551935.263 

106 663825.672 4551233.264 

107 664616.667 4551817.499 

108 652245.383 4547601.795 

109 650221.422 4547581.613 

110 647509.997 4547178.628 

111 644150.308 4563734.366 

112 643834.168 4563708.101 

113 644593.415 4562055.171 

114 652769.056 4556077.117 

115 652825.205 4555685.429 

216 639972.345 4573460.861 

218 640237.258 4575317.580 

221 639256.021 4541347.138 

222 677250.962 4566822.599 

223 675472.851 4565284.575 

224 674284.346 4562763.290 

225 661869.890 4544171.610 

226 665344.735 4540911.213 

227 666998.669 4542640.067 

501 670264.244 4552899.678 

502 657323.759 4549304.010 

503 651803.471 4549454.605 

504 641391.939 4546433.119 

505 637369.248 4550011.882 

506 669202.360 4548377.251 

507 664587.804 4547832.566 

508 660131.354 4542056.701 

509 659268.271 4538457.203 

510 653613.362 4535564.156 

512 631464.094 4541641.872 

513 667445.288 4559005.899 

514 670973.574 4558044.526 

515 674917.415 4567242.578 

516 664998.668 4567651.485 

518 639245.465 4570619.059 

519 637496.653 4561393.243 
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Tabl o 5. 2.’  de,  st ati k ölçme sonucunda WGS 84 eli psoi di nde el de edilen nokt a 

koor di natları nı n,  UT M pr ojeksi yonu ED- 50 datumuna dönüĢt ürül müĢ  koor di nat 

değerleri veril mi Ģtir. 

Geo metri k dönüĢümü gerçekleĢtir mek i çi n il k adı mda 20 t ane yer  kontrol  nokt ası 

kullanıl mı Ģtır.  Bu yer  kontrol  nokt aları na ait  stati k GPS,  DGPS  ve  bu i ki  öl çü 

arası ndaki farkl arı gösteren Tabl o 5. 3 aĢağı da veril mi Ģtir. 

Tabl o 5. 3.  Uydu  gör ünt üleri üzeri nden seçilen st ati k GPS,  1  epok  DGPS’  i n ul usal  koordi nat 

siste mi ndeki sonuçl arı ve koordi nat farkları. 

YKN 

NO 

SAĞA( m)  

(STATĠ K ) 

YUKARI( m)  

(STATĠ K)  

SAĞA( m)  

( DGPS ) 

YUKARI( m)  

( DGPS)  

FARK( m)  

(SAĞA)  

FARK( m)  

( YUKARI) 

5 0 7  6 6 4 5 8 7 . 8 0 4 0  4 5 4 7 8 3 2 . 5 6 6 0  6 6 4 5 8 7 . 3 9 9 4  4 5 4 7 8 3 2 . 8 3 6 6  0 . 4 0 4 6  
-

0 . 2 7 0 6  

2 1 8  6 4 0 2 3 7 . 2 5 8 0  4 5 7 5 3 1 7 . 5 8 0 0  6 4 0 2 3 7 . 1 6 5 0  4 5 7 5 3 1 7 . 8 9 4 0  0 . 0 9 3 0  
-

0 . 3 1 4 0  

5 1 2  6 3 1 4 6 4 . 0 9 4 2  4 5 4 1 6 4 1 . 8 7 1 9  6 3 1 4 6 3 . 8 3 3 8  4 5 4 1 6 4 1 . 7 9 7 8  0 . 2 6 0 4  0 . 0 7 4 1  

2 2 6  6 6 5 3 4 4 . 7 3 5 1  4 5 4 0 9 1 1 . 2 1 2 7  6 6 5 3 4 4 . 8 1 6 0  4 5 4 0 9 1 1 . 3 5 1 0  
-

0 . 0 8 0 9  

-

0 . 1 3 8 3  

5 0 1  6 7 0 2 6 4 . 2 4 3 8  4 5 5 2 8 9 9 . 6 7 7 7  6 7 0 2 6 4 . 4 9 4 3  4 5 5 2 8 9 9 . 0 2 7 7  
-

0 . 2 5 0 5  
0 . 6 5 0 0  

5 0 2  6 5 7 3 2 3 . 7 5 9 4  4 5 4 9 3 0 4 . 0 0 9 7  6 5 7 3 2 3 . 4 0 1 8  4 5 4 9 3 0 4 . 0 1 4 0  0 . 3 5 7 6  
-

0 . 0 0 4 3  

5 1 0  6 5 3 6 1 3 . 3 6 1 7  4 5 3 5 5 6 4 . 1 5 5 7  6 5 3 6 1 3 . 2 6 3 6  4 5 3 5 5 6 4 . 7 9 8 6  0 . 0 9 8 1  
-

0 . 6 4 2 9  

5 1 9  6 3 7 4 9 6 . 6 5 2 6  4 5 6 1 3 9 3 . 2 4 2 9  6 3 7 4 9 6 . 1 7 5 3  4 5 6 1 3 9 3 . 1 5 4 3  0 . 4 7 7 3  0 . 0 8 8 6  

5 0 4  6 4 1 3 9 1 . 9 3 8 5  4 5 4 6 4 3 3 . 1 1 8 9  6 4 1 3 9 1 . 5 7 0 2  4 5 4 6 4 3 2 . 7 0 5 0  0 . 3 6 8 3  0 . 4 1 3 9  

5 1 3  6 6 7 4 4 5 . 2 8 7 9  4 5 5 9 0 0 5 . 8 9 8 7  6 6 7 4 4 3 . 5 6 4 8  4 5 5 9 0 0 7 . 8 4 3 4  1 . 7 2 3 1  
-

1 . 9 4 4 7  

5 0 9  6 5 9 2 6 8 . 2 7 1 2  4 5 3 8 4 5 7 . 2 0 2 7  6 5 9 2 6 6 . 2 5 6 0  4 5 3 8 4 5 7 . 3 0 6 4  2 . 0 1 5 2  
-

0 . 1 0 3 7  

1 0 9  6 5 0 2 2 1 . 4 2 2 1  4 5 4 7 5 8 1 . 6 1 2 8  6 5 0 2 2 1 . 4 1 0 0  4 5 4 7 5 8 1 . 5 5 3 0  0 . 0 1 2 1  0 . 0 5 9 8  

2 2 1  6 3 9 2 5 6 . 0 2 1 1  4 5 4 1 3 4 7 . 1 3 7 8  6 3 9 2 5 5 . 4 7 2 0  4 5 4 1 3 4 8 . 0 1 1 0  0 . 5 4 9 1  
-

0 . 8 7 3 2  

5 1 6  6 6 4 9 9 8 . 6 6 7 6  4 5 6 7 6 5 1 . 4 8 4 7  6 6 4 9 9 8 . 1 5 1 4  4 5 6 7 6 5 1 . 1 5 3 9  0 . 5 1 6 2  0 . 3 3 0 8  

5 0 5  6 3 7 3 6 9 . 2 4 7 9  4 5 5 0 0 1 1 . 8 8 2 0  6 3 7 3 6 9 . 3 7 1 2  4 5 5 0 0 1 1 . 8 3 1 4  
-

0 . 1 2 3 3  
0 . 0 5 0 6  

5 0 8  6 6 0 1 3 1 . 3 5 4 0  4 5 4 2 0 5 6 . 7 0 0 8  6 6 0 1 3 1 . 1 7 4 8  4 5 4 2 0 5 6 . 1 6 4 8  0 . 1 7 9 2  0 . 5 3 6 0  

2 2 4  6 7 4 2 8 4 . 3 4 6 0  4 5 6 2 7 6 3 . 2 8 9 6  6 7 4 2 8 4 . 1 6 6 0  4 5 6 2 7 6 4 . 0 1 0 0  0 . 1 8 0 0  
-

0 . 7 2 0 4  

2 2 3  6 7 5 4 7 2 . 8 5 1 1  4 5 6 5 2 8 4 . 5 7 4 6  6 7 5 4 7 3 . 1 2 5 0  4 5 6 5 2 8 4 . 9 9 9 0  
-

0 . 2 7 3 9  

-

0 . 4 2 4 4  

1 0 3  6 6 0 2 3 3 . 4 9 7 0  4 5 5 8 6 7 0 . 9 1 0 7  6 6 0 2 3 3 . 7 5 2 0  4 5 5 8 6 7 1 . 0 2 5 0  
-

0 . 2 5 5 0  

-

0 . 1 1 4 3  

1 1 2  6 4 3 8 3 4 . 1 6 8 0  4 5 6 3 7 0 8 . 1 0 0 9  6 4 3 8 3 4 . 0 4 9 0  4 5 6 3 7 0 8 . 1 8 7 0  0 . 1 1 9 0  -
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0 . 0 8 6 1  

 

St ati k GPS ve DGPS yönt e mi yl e el de edil mi Ģ  koor di nat  farkl arı  i ncel endi ği nde en 

büyük farkı n 2. 01 m ol duğu gözl enmekt edir.  Bu fark 509 nu maralı  nokt ada  ve  doğu 

yönündedir.  Di ğer  büyük f ark i se 513 nu maralı  nokt ada ol up,  doğu yönünde 1. 7231 

m,  kuzey yönünde - 1. 9447 m ol arak gözl e ml enmekt edir.  Di ğer  nokt al ara bakıl dı ğı 

za man i ki  öl ç me  yönt emi  arası ndaki  koor di nat f arkı nı n bu kadar  büyük değerl er 

al madı ğı  gör ül mekt edir. Far kl arı n ort ala ma  değerleri,  kuzeyde dN= 0. 3846 m,   

doğuda i se dE= 0. 4168 m ol arak hesapl anmı Ģtır. Bu veriler  i ncel endi ği  za man uydu 

gör ünt üsünün mekansal çözünürl üğüne bağlı  olarak,  DGPS yönt e mi ni n rahatlı kl a 

kullanılabileceği  söyl enebilir.  ÇalıĢ ma i çi n kull anılan uydu gör ünt ül eri nden I RS 1C 

verisi ni n 5. 8 m il e en i yi mekansal  çözünürl üğe sahi p ol duğu di kkat e alı nırsa DGPS 

yönt e mi ni n çalıĢ ma a macına uygun ol acağı söyl enebilir. 

5. 4. 2. 1/ 5000 ve 1/ 25000 Öl çekli Harital ar  

ÇalıĢ mada kullanılacak ol an yer  kontrol  nokt al arı  seçil di kt en sonra,  bu nokt al arı n 

bul undukl arı  1/ 5000 öl çekli  haritaları  belirle mek a macı yl a hava f ot oğrafları  i ndeksi 

kullanıl mı Ģtır.  Her  bir nokt anı n bul unduğu haritanı n i ndeksi  belirleni p,  bu 

haritalardan yer  kontrol nokt aları na ait  koor dinat  değerleri  okun muĢtur.  1/ 5000 

öl çekli  haritalardan el de edilen koor di nat  değerleri  3 derece dili m geniĢli ği ndeki 

UT M si ste mi nde ol duğu i çi n bu koor di natlar  6 derece dili m geni Ģli ği ndeki  UT M 

siste mi ne dönüĢt ürül müĢtür.  3 dereceli k UT M si ste mden 6 dereceli k UTM si st e me 

dönüĢt ürül müĢ koordi nat değerleri aĢağı daki Tablo 5. 4 2de veril mi Ģtir. 

Tabl o 5. 4. 3 dereceli k UTM sist e mi nden 6 dereceli k UTM sist e mi ne dönüĢt ürül müĢ koordinatlar  

NOKTA 

NO 

SAĞA (3˚) 

(m) 

YUKARI(3˚) 

(m) 

SAĞA (6˚) 

(m) 

YUKARI(6˚) 

(m) 

507 412478.3408 4548323.3564 664588.9179 4547830.3520 

218 389082.0852 4576639.2985 640235.9510 4575316.2740 

512 379152.7384 4543277.1035 631465.2280 4541643.0890 

226 412996.7040 4541383.0027 665345.4159 4540913.0155 

501 418324.4057 4553197.3068 670262.9960 4552901.8540 

502 405268.0491 4550048.9058 657324.8673 4549306.5798 

510 401087.7051 4536440.4568 653615.4108 4535565.5169 

519 385861.9702 4562813.8805 637495.9340 4561392.3620 

504 389242.8568 4547727.4063 641393.0761 4546435.9840 

103 408499.5621 4559307.9334 660235.0750 4558669.5490 
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513 415718.2404 4559393.5445 667445.3275 4559003.8300 

509 406837.1921 4539136.3932 659267.7631 4538456.6193 

109 398107.5544 4548570.1353 650221.0980 4547582.7620 

221 386931.2372 4542715.0578 639255.7740 4541348.7280 

516 413570.1964 4568120.9175 664997.9170 4567650.6300 

505 385344.1355 4551440.1574 637370.2230 4550011.2910 

508 407824.6450 4542705.5168 660131.8756 4542056.8634 

224 422681.8000 4562915.1696 674282.5123 4562762.9753 

223 423958.8335 4565392.7232 675473.2105 4565282.8628 

112 392276.7295 4564912.9355 643832.5345 4563710.6845 

1/ 5000 öl çekli  haritalardan el de edilen koordi nat  değerleri  il e st ati k GPS 

öl ç mel eri nden el de edilen koor di nat  değerleri  arası ndaki  farlar  hesaplanarak bu 

farkl arı n ort ala ması  alın mı Ģtır.  Sonuç ol arak sağa değerler  arası ndaki  farkı n 

ortala ması dE= 0. 9634 m, yukarı değerleri n farkı dN= 1. 468 m ol arak bul un muĢt ur. 

Ayrı ca,  yer  kontrol  noktaları na ait  koor di nat  değerleri,  1/ 25000 öl çekli  haritalar 

kullanılarak el de edil mi Ģtir.  Her  bir  yer  kontrol  nokt ası nı n bul unduğu 1/ 25000 öl çekli 

harita belirlenerek,  bu haritalardan koor di nat  okuması  yapıl mı Ģtır.  ÇalıĢ mada,  f22d1, 

f22d4,  f21c1,  f21c2,  f21c3,  f21c4,  f21d3,  f 21d4,  g21a1,  g21a2 i ndeksli  haritalar 

kullanıl mı Ģtır.  AĢağı daki t abl oda dönüĢüm i çi n kullanılan yer  kontrol  noktaları na ait, 

1/ 25000 öl çekli  haritalardan el de edilen 6 dereceli k UT M pr oj eksiyonundaki 

koor di nat değerleri verilmi Ģtir.  

Tabl o 5. 5. 1/ 25000 ölçekli haritalardan okunan koordi nat değerl eri 

YKN 

NO 
SAĞA ( m)  YUKARI ( m)  

507 664592.0000 4547837.5000 

218 640250.0000 4575325.0000 

512 631470.0000 4541650.0000 

226 665350.0000 4540910.0000 

501 670270.0000 4552900.0000 

502 657315.0000 4549300.0000 

510 653610.0000 4535570.0000 

519 637495.0000 4561390.0000 

504 641387.5000 4546425.0000 

513 667450.0000 4559005.0000 

509 659270.0000 4538460.0000 

109 650220.0000 4547575.0000 

221 639250.0000 4541350.0000 

516 665000.0000 4567650.0000 

505 637362.5000 4550002.5000 
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508 660132.5000 4542062.5000 

224 674287.0000 4562758.0000 

223 675475.0000 4565282.5000 

103 660230.0000 4558677.0000 

112 643825.0000 4563700.0000 

1/ 25000 öl çekli  haritalardan el de edilen koor di nat  değerleri  il e st ati k ölç mel erden 

el de edilen koor di nat  değerleri  arası ndaki  farklar  karĢılaĢtırıl mı Ģtır.  Bu far kl arı n  

ortala ması  alı ndı ğı nda,  sağa değerler  arası ndaki  farkı n ortala ması  dE=4. 63 m,  yukarı 

değerleri n farkı dN=4. 73 m ol arak bul unmuĢt ur. 

5. 5.  Poli no m Uydur ma 

Uydu gör ünt üsünde varol an geo metri k di st orsiyonl arı  düzelt meni n i ki  yönt e mi 

vardır.  Bunl ardan biri ncisi,  dist orsi yona neden ol an et kileri  ve bunl arı n büyükl üğünü 

bul up bir  model  ol uĢt urmak ve bu modeli  geomet ri k düzelt me i çi n kullanmaktır. 

Di st orsi yonl ar  i yi  t anı mlanabil di ği nde bu yönt em uygundur.  Ġki nci  yaklaĢı m i se, 

gör ünt ü koor di natları  ve yersel  koor di natlar arası ndaki  mat e mati ksel  iliĢki yi 

kur maktır.  Bu yönt e m kullanılarak,  analist,  dist orsi yonun çeĢi di ni  ya da kaynağı nı 

bil meksi zi n geo metri k düzelt me yapabilir.  Gör üntü ve yersel  koor di natlar  arası ndaki 

mat e mati ksel  iliĢki yi  kur mada kullanılan en yaygı n yönt e m poli nom eĢitlikleri dir 

( Ri chards, 1993).  

Gör ünt üdeki  di st orsi yona bağlı  ol arak farklı  sayı da yer  kontrol  nokt ası  ve farklı 

dereceden poli noml ar  kullanılır.  ÇalıĢ ma bölgesi ne ait  t opografi k yüzeydeki 

sapmal ar,  poli nomun derecesi ni  belirle me de öneml i  et kendir.  Genel  ol arak,  oriji nal 

gör ünt üyü düzl e msel  bir harita pr oj eksi yonuna akt ar mak ve küçük al anlara ait  bir 

gör ünt ünün rektifi kasyonunu yap mak i çi n birinci  derece poli nom eĢitlikleri ni 

kullanmak yet erli  ol maktadır  ( Ör n:  Bir  Landsat  5  TM gör ünt üsünün çeyrek kı s mı) 

(Jensen,  1996;  Er das  ,  1999).  Biri nci  derece polino m kullanılarak yapıl an dönüĢü m 

bir lineer transfor masyondur. Bir lineer transfor masyon;  

 X ve/ veya Y‘ deki konumu,  

 X ve/ veya Y’ deki ölçeği, 

 X ve/ veya Y’ deki çarpı klığı (eği kli ği), 
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 Rot asyonu (dön meyi) değiĢtirebilir. 

Bu çalıĢ mada, birinci derece poli nom eĢitlikleri;  

 hı zlı sonuç ver mesi ve çok yaygı n bir yönt e m ol ması, 

 basit ve kolay ifade edilebilir ol ması, 

 çalıĢ ma böl gesi ni n küçük ol ması, 

 literat ür  t ara ması  sonucunda çalıĢ mada kullanılan uydu gör ünt ül eri yl e 

yapılan farklı  çalıĢ mal arda biri nci  derecede polinom eĢitli kl eri ni n 

kullanıl dı ğı ve yet erli sonuç alındı ğı nı n belirlenmesi, 

nedeni yl e kullanıl mı Ģtır. 

Tabl o 5. 6’  da I RS 1C uydusundan el de edilen gör ünt üye ait  gör ünt ü ( kaynak)  ve 

GPS (referans) koordi natları içeren tabl o veril mi Ģtir. 

Tabl o 5. 6 I RS 1C görünt üsüne ait kaynak ve referans koordinatlar 

ykn no 
görüntü(x) 

(piksel) 

görüntü(y) 

(piksel) 

referans 

(x) 

(metre) 

referans 

(y) 

(metre) 

507 12607.0070 3954.6441 664587.8040 4547832.5660 

218 6847.0512 8521.4865 640237.2580 4575317.5800 

512 6300.6510 1583.0410 631464.0942 4541641.8719 

226 12998.6549 2617.8257 665344.7351 4540911.2127 

501 13546.3990 5150.1400 670264.2438 4552899.6777 

502 11124.9107 3991.7730 657323.7594 4549304.0097 

510 10877.1040 1156.9830 653613.3617 4535564.1557 

519 6795.3426 5683.4995 637496.6526 4561393.2429 

504 8087.5196 2872.3159 641391.9385 4546433.1189 

513 12778.1849 6254.9530 667445.2879 4559005.8987 

509 11888.6575 1923.4229 659268.2712 4538457.2027 

109 9787.4660 3406.0530 650221.4221 4547581.6128 

221 7846.1925 1795.8726 639256.0211 4541347.1378 

516 11992.5829 7873.0397 664998.6676 4567651.4847 

505 7169.6858 3437.3204 637369.2479 4550011.8820 

508 11931.8420 2662.9530 660131.3540 4542056.7008 

224 13992.8270 7232.8020 674284.3460 4562763.2896 
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223 14138.0690 7770.4600 675472.8511 4565284.5746 

103 11370.6060 5938.0470 660233.4970 4558670.9107 

112 7961.5910 6359.0100 643834.1680 4563708.1009 

 

Her  bir  gör ünt üye ait  gör ünt ü ve referans  koordi natlar  kullanarak,  birinci  derece 

poli nom uydur ma i Ģle mi  yapıl mı Ģtır.  ġekil  5. 4 ve ġekil  5. 5 ‘ de I RS 1C görünt üsü i çi n 

kaynak koor di nat  ol arak gör ünt ü,  referans  koor dinat  ol arak st ati k GPS verileri  alı nı p 

yapılan biri nci derece polinom uydur ma iĢle mi gösteril mi Ģtir. 

 

ġekil 5. 4. X ekseni yönünde poli no m uydur ma.  
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ġekil 5. 5. Y ekseni yönünde poli nom uydur ma.  

Yukarı daki  Ģekillerde gör ünt ü koor di natları  pi ksel,  sağa ve yukarı  değerler  metre 

biri mi ndedir. 

I RS 1C gör ünt üsü i çi n kaynak koor di natları  aynı  değerler  alı nı p,  referans  koor di natı 

ol arak ayrı  ayrı  st ati k GPS,  DGPS,  1/ 5000 ve 1/ 25000 öl çekli  haritalar dan el de 

edilen koor di nat  verileri  kullanarak biri nci  derece poli nom uydurma  i Ģl e mi 

yapıl mı Ģtır. Aynı iĢle m, SPOT P ve Landsat 5 TM gör ünt ül eri içi n tekrarlanmı Ģtır.  

I RS 1C gör ünt üsünü rektifi ye et mek i çi n biri nci  derece poli nom katsayılarını  i çeren 

dönüĢüm matrisi A ol mak üzere (5. 1); 

                  A=





















196963.00350905.0

0347855.0196946.0

9149209.41304

                         (5. 1) 

A matrisi ndeki  poli nom katsayıları  kullanılarak I RS 1C  gör ünt üsü i çin dönüĢü m 

poli noml arı eĢitlikl eri  5.1 ve 5. 2 ‘ deki gi bi yazılabilir. 

X0 = 41304. 9 + 0. 196946. x - 0. 0350905. y     (5. 2) 

Y0 = -914920 + 0. 0347855. x + 0. 196963. y     (5. 3) 
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SPOT P görünt üsünün geo metri k rektifi kasyonu için kullanılan dönüĢüm matrisi B 

ol mak üzere (5. 4); 

B=





















0999756.0490000004722.0

0000026051.00999654.0

4517135.62404

            (5. 4) 

Bu gör ünt ünün rektifi kasyonu i çi n kullanılan poli nom eĢitli kl eri,  5. 4 ve  5. 5 

eĢitlikleri nde veril mi Ģtir. 

X0 = -62404. 5+ 0. 0999654. x - 0. 00000472249. y    (5. 4) 

Y0 = -451713 + 0. 00000260518. x + 0. 0999756. y    (5. 5) 

Landsat  5 TM gör ünt üsünün rektifi kasyonu i çi n kullanılan dönüĢüm matrisi  C ol mak 

üzere (5. 6); 

 

C=





















0328757.000558707.0

00564503.00328379.0

15550227.7119

         (5. 6) 

5. 7 ve 5. 8 nu maralı  eĢitliklerde çalıĢ ma böl gesi ne ait  Landsat  5 TM görünt üsünün 

rektifi kasyonu içi n kullanılan poli nom eĢitlikleri veril mi Ģtir. 

  X0 = 7119. 27+ 0. 0328379. x - 0. 00558707. y      (5. 7) 

Y0 = -155502 + 0. 00564503. x + 0. 0328757. y     (5. 8) 

5. 6.  Uydu Görünt ül eri ni n Geo metri k DönüĢümü  

St ati k GPS,  DGPS,  1/ 5000 ve 1/ 25000 öl çekli  haritalardan el de edilen yer  kontrol 

nokt aları na ait  koor di nat değerleri  her  bir  gör üntü üzeri nde ayrı  ayrı  i Ģaretlenmi Ģtir. 

Her  bir  gör ünt ü üzeri nde farklı  öl ç mel erden el de edilen yer  kontrol  noktası  verileri 

girilirken,  aynı  gör üntü i çi n kaynak nokt al arını n koor di natları  aynı  değerl er 

alı nmı Ģtır.  Böyl ece,  farklı  öl ç me  t ekni kl eri  ile yapılan geo metri k dönüĢü ml erde 

kaynak nokt a koor di natları  i çi n bir  st andart  ol uĢturul arak,  farklı  konu mda ol mal arı 
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dur umundan meydana gel ebilecek hat alar el e mi ne edil mi Ģ  ve gör ünt ü 

koor di natları ndaki  farklılıkları n geo metri k dönüĢüme  et ki si ni n ol ma ması  sağl anarak 

farklı  referans  koor dinatları nı n rektifi kasyonun doğr ul uğu üzeri ndeki  et kisi 

incel enmi Ģtir.  I RS 1C gör ünt üsünün,  st ati k GPS,  DGPS,  1/ 5000 ve 1/ 25000 öl çekli 

harita koor di natları yla yapılan geo metri k dönüĢüml eri nde gör ünt ü koor dinatları  aynı 

değerler  ol arak kullanılmı Ģtır.  Bu dur um SPOT P ve Landsat  5 TM gör ünt ül eri  i çi n 

de aynı  Ģekil de uygul anmı Ģtır.  Tabl o 5. 7 ve 5. 8 ‘de I RS 1C gör ünt üsünün gör ünt ü ve 

GPS, görünt ü ve harita koor di natları veril mi Ģtir. 

 

 

 

 

 

Tabl o 5. 7. I RS 1C görünt üsünün görünt ü, stati k GPS, DGPS koordi natları. 

nokta Görüntü Koordinatları Statik GPS 1 Epok DGPS 

no X(piksel) Y(piksel) N[m] E[m] N[m] E[m] 

103 11370.606 5938.047 660233.497 4558670.911 660233.752 4558671.025 

109 9787.466 3406.053 650221.422 4547581.613 650221.410 4547581.553 

112 7961.591 6359.010 650221.422 4547581.613 643834.049 4563708.187 

218 6847.051 8521.486 640237.258 4575317.580 640237.165 4575317.894 

221 7846.192 1795.873 639256.021 4541347.138 639255.472 4541348.011 

223 13992.827 7232.802 675472.851 4565284.575 675473.125 4565284.999 

224 14138.069 7770.460 674284.346 4562763.290 674284.166 4562764.010 

226 12998.655 2617.826 665344.735 4540911.213 665344.816 4540911.351 

501 13546.399 5150.140 670264.244 4552899.678 670264.494 4552899.028 

502 11124.911 3991.773 657323.759 4549304.010 657323.402 4549304.014 

504 8087.520 2872.316 641391.939 4546433.119 641391.570 4546432.705 

505 7169.686 3437.320 637369.248 4550011.882 637369.371 4550011.831 

507 12607.007 3954.644 664587.804 4547832.566 664587.399 4547832.837 

508 11931.842 2662.953 660131.354 4542056.701 659266.256 4538457.306 

509 11888.657 1923.423 659268.271 4538457.203 653613.264 4535564.799 

510 10877.104 1156.983 653613.362 4535564.156 631463.834 4541641.798 

512 6300.651 1583.041 631464.094 4541641.872 631463.834 4541641.798 

513 12778.185 6254.953 667445.288 4559005.899 667443.565 4559007.843 

516 11992.583 7873.040 664998.668 4567651.485 664998.151 4567651.154 

519 6795.343 5683.500 637496.653 4561393.243 637496.175 4561393.154 
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Tabl o 5. 8. I RS 1C görünt üsünün görünt ü, 1/ 5000 ve 1/ 25000 ölçekli harita koordi natları. 

nokta Görüntü Koordinatları 1\5000 Harita 1\25000 Harita 

no X(piksel) Y(piksel) N[m] E[m] N[m] E[m] 

103 11370.606 5938.047 660235.075 4558669.549 660230.0 4558677.0 

109 9787.466 3406.053 650221.098 4547582.762 650220.0 4547575.0 

112 7961.591 6359.010 643832.535 4563710.685 643825.0 4563700.0 

218 6847.051 8521.486 640235.951 4575316.274 640250.0 4575325.0 

221 7846.192 1795.873 639255.774 4541348.728 639250.0 4541350.0 

223 13992.827 7232.802 675473.211 4565282.863 675475.0 4565282.5 

224 14138.069 7770.460 674282.512 4562762.975 674287.0 4562758.0 

226 12998.655 2617.826 665345.416 4540913.016 665350.0 4540910.0 

501 13546.399 5150.140 670262.996 4552901.854 670270.0 4552900.0 

502 11124.911 3991.773 657324.867 4549306.580 657315.0 4549300.0 

504 8087.520 2872.316 641393.076 4546435.984 641387.5 4546425.0 

505 7169.686 3437.320 637370.223 4550011.291 637362.5 4550002.5 

507 12607.007 3954.644 664588.918 4547830.352 664592.0 4547837.5 

508 11931.842 2662.953 660131.876 4542056.863 660132.5 4542062.5 

509 11888.657 1923.423 659267.763 4538456.619 659270.0 4538460.0 

510 10877.104 1156.983 653615.411 4535565.517 653610.0 4535570.0 

512 6300.651 1583.041 631465.228 4541643.089 631470.0 4541650.0 

513 12778.185 6254.953 667445.328 4559003.830 667450.0 4559005.0 

516 11992.583 7873.040 664997.917 4567650.630 665000.0 4567650.0 

519 6795.343 5683.500 637495.934 4561392.362 637495.0 4561390.0 

 

SPOT P gör ünt üsüne ai t,  görünt ü- GPS,  gör ünt ü-harita koor di natları  Tabl o 5. 9 ve 

5. 10 ‘da göst eril mi Ģtir. 

Tabl o 5. 9. SPOT P görünt üsünün görünt ü, statik GPS, DGPS koordi natları. 

nokta Görüntü Koordinatları Statik GPS 1 Epok DGPS 

no X(piksel) Y(piksel) N[m] E[m] N[m] E[m] 

516 4093.501 4939.501 664998.668 4567651.485 664998.151 4567651.154 

501 4620.633 3463.914 670264.244 4552899.678 670264.494 4552899.028 

507 4052.499 2958.500 664587.804 4547832.566 664587.399 4547832.837 

502 3327.517 3105.420 657323.759 4549304.010 657323.402 4549306.580 

218 1619.165 5706.114 640237.258 4575317.580 640237.165 4575317.894 

505 1331.645 3175.549 637369.248 4550011.882 637369.371 4550011.831 

504 1734.376 2817.786 641391.939 4546433.119 641391.570 4546432.705 

512 741.296 2338.961 631464.094 4541641.872 631463.834 4541641.798 

221 1520.882 2309.500 639256.021 4541347.138 639255.472 4541348.011 

510 2956.003 1731.230 653613.362 4535564.156 653613.264 4535564.799 

509 3520.574 2020.473 659268.271 4538457.203 659266.256 4538457.306 

109 2616.504 2932.984 650221.422 4547581.613 650221.410 4547581.553 

508 3606.493 2380.800 660131.354 4542056.701 660131.175 4542056.165 

226 4128.540 2265.601 665344.735 4540911.213 665344.816 4540911.351 

513 4338.512 4074.497 667445.288 4559005.899 667443.565 4559007.843 

224 5022.915 4450.342 674284.346 4562763.290 674284.166 4562764.010 

103 3617.597 4041.500 660233.497 4558670.911 660233.752 4558671.025 
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223 5140.520 4702.513 675472.851 4565284.575 675473.125 4565284.999 

112 1977.531 4544.515 643834.168 4563708.101 643834.049 4563708.187 

Tabl o 5. 10. SPOT P görünt üsünün görünt ü, stati k GPS, DGPS koordi natları. 

nokta Görüntü Koordinatları 1\5000 Harita 1\25000 Harita 

no X(piksel) Y(piksel) N[m] E[m] N[m] E[m] 

516 4093.501 4939.501 664997.917 4567650.630 665000.000 4567650.000 

501 4620.633 3463.914 670262.996 4552901.854 670270.000 4552900.000 

507 4052.499 2958.500 664588.918 4547832.352 664592.000 4547837.500 

502 3327.517 3105.420 657324.867 4549306.580 657315.000 4549300.000 

218 1619.165 5706.114 640235.951 4575318.274 640250.000 4575325.000 

505 1331.645 3175.549 637370.223 4550012.291 637362.500 4550002.500 

504 1734.376 2817.786 641393.076 4546433.984 641387.500 4546425.000 

512 741.296 2338.961 631465.228 4541643.089 631470.000 4541650.000 

221 1520.882 2309.500 639255.774 4541348.728 639250.000 4541350.000 

510 2956.003 1731.230 653615.411 4535565.517 653610.000 4535570.000 

509 3520.574 2020.473 659267.763 4538456.619 659270.000 4538460.000 

109 2616.504 2932.984 650221.098 4547582.762 650220.000 4547575.000 

508 3606.493 2380.800 660131.876 4542056.863 660132.500 4542062.500 

226 4128.540 2265.601 665345.416 4540913.016 665350.000 4540910.000 

513 4338.512 4074.497 667445.328 4559003.830 667450.000 4559005.000 

224 5022.915 4450.342 674282.512 4562762.975 674287.000 4562758.000 

103 3617.597 4041.500 660235.075 4558669.549 660230.000 4558677.000 

223 5140.520 4702.513 675473.211 4565282.863 675475.000 4565282.500 

112 1977.531 4544.515 643832.535 4563710.685 643825.000 4563700.000 

 

Landsat  5 TM gör ünt üsüne ait,  görünt ü ve GPS,  gör ünt ü ve harita koor di natları 

Tabl o 5. 11 ve 5. 12 ‘ da veril mi Ģtir. 

Tabl o. 5. 11. Landsat 5 TM görünt üsünün görünt ü, stati k GPS, DGPS koordi natları. 

nokta Görüntü Koordinatları Statik GPS 1 Epok DGPS 

no X(piksel) Y(piksel) N[m] E[m] N[m] E[m] 

507 3534.170 -2238.055 664587.804 4547832.566 664587.399 4547832.352 

218 2580.676 -1471.169 640237.258 4575317.580 640237.165 4575317.894 

512 2480.102 -2628.121 631464.094 4541641.872 631463.834 4541641.798 

226 3597.402 -2461.111 665344.735 4540911.213 665344.816 4540911.351 

502 3287.250 -2230.161 657323.759 4549304.010 657323.402 4549304.014 

510 3242.060 -2702.109 653613.362 4535564.156 653613.264 4535564.799 

519 2568.901 -1945.092 637496.653 4561393.243 637496.175 4561393.154 

504 2779.972 -2414.937 641391.939 4546433.119 641391.570 4546432.705 

513 3565.582 -1854.134 667445.288 4559005.899 667443.565 4559007.843 

509 3411.608 -2575.295 659268.271 4538457.203 659266.256 4538457.306 

109 3063.092 -2327.662 650221.422 4547581.613 650221.410 4547581.553 

505 2628.037 -2319.219 637369.248 4550011.882 637369.371 4550011.831 

508 3420.030 -2452.657 660131.354 4542056.701 660131.175 4542056.165 

112 2763.857 -1832.481 643834.168 4563708.101 643834.049 4563708.187 

103 3329.871 -1905.899 660233.497 4558670.911 660233.752 4558671.025 

224 3769.106 -1692.133 674284.346 4562763.290 674284.166 4562764.010 
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223 3793.218 -1602.198 675472.851 4565284.575 675474.211 4565284.863 

516 3436.619 -1583.705 664998.668 4567651.485 664998.151 4567651.154 

221 2738.527 -2594.010 639256.021 4541347.138 639255.472 4541348.011 

Tabl o 5. 12. Landsat 5 TM görünt üsüne ait görünt ü, 1/ 5000 ve 1/ 25000 ölçekli harita koordinatları. 

nokta Görüntü Koordinatları 1\5000 Harita 1\25000 Harita 

no X(piksel) Y(piksel) N[m] E[m] N[m] E[m] 

507 3534.170 -2238.055 664587.918 4547832.352 664592.0 4547837.5 

218 2580.676 -1471.169 640236.951 4575318.274 640250.0 4575325.0 

512 2480.102 -2628.121 631465.228 4541643.089 631470.0 4541650.0 

226 3597.402 -2461.111 665345.416 4540913.016 665350.0 4540910.0 

502 3287.250 -2230.161 657324.867 4549306.580 657315.0 4549300.0 

510 3242.060 -2702.109 653615.411 4535565.517 653610.0 4535570.0 

519 2568.901 -1945.092 637495.934 4561392.362 637495.0 4561390.0 

504 2779.972 -2414.937 641393.076 4546435.984 641387.5 4546425.0 

513 3565.582 -1854.134 667445.328 4559003.830 667450.0 4559005.0 

509 3411.608 -2575.295 659267.763 4538456.619 659270.0 4538460.0 

109 3063.092 -2327.662 650221.098 4547582.762 650220.0 4547575.0 

505 2628.037 -2319.219 637370.223 4550011.291 637362.5 4550002.5 

508 3420.030 -2452.657 660131.876 4542056.863 660132.5 4542062.5 

112 2763.857 -1832.481 643832.535 4563710.685 643825.0 4563700.0 

103 3329.871 -1905.899 660235.075 4558669.549 660230.0 4558677.0 

224 3769.106 -1692.133 674282.512 4562762.975 674287.0 4562758.0 

223 3793.218 -1602.198 675473.211 4565282.863 675475.0 4565282.5 

516 3436.619 -1583.705 664997.917 4567650.630 665000.0 4567650.0 

221 2738.527 -2594.010 639255.774 4541348.728 639250.0 4541350.0 
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Gör ünt ül eri n rektifi kasyonu gerçekl eĢtirilirken,  üç gör ünt üde de ort ak ol an nokt al arı n 

kullanıl ması  hedeflenmi Ģtir.  Bu a maçl a,  I RS 1C gör ünt üsünün rektifi kasyonu i çi n, 

218,  516,  223,  513,  501,  102,  112,  519,  505,  504,  109,  502,  507,  512,  221,  510,  509, 

226, 223 ve 224 numaralı20 adet nokt a kullanıl mı Ģtır.  

SPOT P gör ünt üsünün elde edil me t ari hi ni n 1993 yılı  ol ması  nedeni yl e, 1997 yılı 

Landsat  5 TM ve  2000 tari hli  I RS 1C gör ünt üsünde var  ol an 519 nu maralı  nokt a 

SPOT P gör ünt üsünde i Ģaretlene me mi Ģtir.  519 nu maralı  nokt a yol  kesiĢi mi  ol up, 

mevcut  yol  1993 t ari hi iti bari yl e yapıl ma mı Ģtır.  Bu nedenl e,  SPOT P gör ünt ü 

üzeri ndeki homoj en nokta dağılı mı 19 nokt a ile sağl anmı Ģtır. 

Ayrı ca,  Landsat  5 TM gör ünt üsünün uzaysal  çözünürl üğünün di ğer  i ki gör ünt üye 

göre daha öt ü ol ması  nedeni yl e,  SPOT P ve  Landsat  5 TM gör ünt ül erinde ayırt 

edilebilen 501 nu maralı nokt a Landsat  5 TM gör ünt üsünde i Ģaretlene me mi Ģtir. 

Bundan dol ayı, Landsat 5 TM gör ünt üsünün rektifi kasyonu 19 nokt a ile yapıl mı Ģtır. 

 

ġekil 5. 6. Görünt ü üzeri nde yer kontrol nokt a iĢaretlenmesi ve hat a dağılı mı.  
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Gör ünt ü üzeri nde yer  kontrol  nokt ası nı n i Ģaretlenmesi,  nokt anı n referans  koor di nat 

değeri ni n giril mesi ve hata dağılı mı nı n i ncel enmesi ġekil 5. 5 ‘ de göst erilmi Ģtir.  

 

ġekil 5. 7. I RS 1C görünt üsü üzeri nde YKN dağılı mı  

Yer  kontrol  nokt aları nı I RS 1C gör ünt üsü üzeri ndeki  dağılı mı  ġekil. 5. 6 ‘  da 

gör ül mekt edir.  I RS 1C gör ünt üsü üzeri nde,  yer  kontrol  nokt al arı  mü mkün ol duğunca 

ho moj en dağıtıl maya çalıĢıl mı Ģtır. 

Geo metri k dönüĢümün yeni den ör nekl e me aĢa ması nda,  en yakı n ko mĢul uk yeni den 

ör nekl e me al gorit ması  kullanıl mı Ģtır.  Bu al gorit ma kol ay ve hı zlı  ol ması  ayrı ca 
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oriji nal  parlaklı k değerleri ni n fazl a değiĢ me mesi ni  sağl a ması  nedeniyl e t erci h 

edil mi Ģtir. 

ÇalıĢ mada,  I RS 1C gör ünt üsünün geo metri k dönüĢümü il k ol arak 20 t ane yer  kontrol 

nokt ası  kullanılarak yapıl mı Ģtır.  Bu nokt al ara ait  stati k GPS,  DGPS,  1/ 5000 ve 

1/ 25000 öl çekli  harita koor di nat  değerleri  kullanılarak gör ünt ünün geo metri k 

dönüĢümü gerçekl eĢtirilmi Ģtir.  DönüĢüm sonucunda el de edilen karesel  ortala ma  hat a 

değerleri nden dönüĢüml erin iç doğrul uğu i ncel enmi Ģtir. 

I RS 1C gör ünt üsü i çi n 20 nokt a kullanılarak yapı lan rektifi kasyon sonucunda,  en i yi 

iç doğr ul uk değeri  st ati k GPS öl çül eri ni n kullanıldı ğı  dönüĢümden el de edil mi Ģtir. 

St ati k GPS,  DGPS ve 1/ 5000 öl çekli  harita koor di natları  kullanılarak yapıl an 

dönüĢüml er  1 pi kseli n altında karesel  ort ala ma  değeri ne sahi ptir;  fakat  bu sonuçl ar, 

0, 5 pi ksel  değeri ni n üstünde çı kmı Ģtır.  Di ğer  taraftan,  1/ 25000 öl çekli  paftal ar 

kullanılarak yapılan geomet ri k dönüĢümün karesel  ortal a ma  hat ası  1 pi kselin üst ünde 

çı kmı Ģtır.  DönüĢümde kullanılan koor di nat  verisini n gel di ği  kaynağa göre karesel 

ortala ma hat a değeri en düĢük ol andan, en yüksek ol ana doğru sıralanacak ol ursa;  

 St ati k GPS ( KOH=0, 6575 pi ksel-3. 8135 m)  

 DGPS ( KOH=0, 7055 pi ksel- 4. 0919 m)  

 1/ 5000 öl çekli harita koordi natları ( KOH=0. 7167 pi ksel-4. 1569 m)  

 1/ 25000 ölçekli harita koor di natları ( KOH=1. 3730 pi ksel-7. 9634 m)  

sonuçl arı nı söyl e mek mümkündür.  

Yapıl an dönüĢüml eri n iç doğr ul ukl arı  hesapl andı kt an sonra,  dönüĢüml eri n dı Ģ 

doğr ul ukl arı nı  hesapl ayabil mek a macı yl a yer  kontrol  nokt aları nı n hari cinde her  üç 

gör ünt üde de ayırt  edilebilen 12 t ane nokt a seçilmi Ģtir.  Bu 12 nokt a i çi n,  st ati k GPS 

öl ç mel eri nden el de edi len koor di nat  değerleri gerçek koor di nat  değeri  ol arak 

alı nmı Ģtır.  St ati k GPS öl ç me sonucunda elde edilen koor di nat  değerl eri nde 

maksi mu m hat aya sahi p nokt anı n hat a değeri ni n 2 c m ol duğu di kkate al ı narak,  bu 

koor di natları n gerçek koor di natlar  ol arak kullanılması nı n çalıĢ ma a macı  içi n uygun 

ol duğu düĢünül müĢt ür. St ati k GPS koor di nat değerleri  il e her  bir dönüĢü m 

sonucunda el de edilen koor di nat  değerleri  arası ndaki  fark alı narak 12 nokt anı n her 



 63 

biri  i çi n mutl ak konu m hat ası  bul unmuĢ  ve noktal arı n konu m hat al arı  kull anılarak 

her bir dönüĢümün dıĢ doğr ul uğunun karesel ortalama hat ası hesapl anmı Ģtır. 

I RS 1C gör ünt üsünün 20 nokt a kullanılarak farklı  referans  koor di nat  değerleri yl e  

yapılan dönüĢüml eri ni n dı Ģ  doğr ul uk değerleri  hesaplanmı Ģtır.  Dı Ģ  doğr ul uk değerleri 

incel endi ği nde en i yi  sonucun i ç doğr ul uk değerleri ndeki  gi bi  yi ne st ati k GPS 

yönt e mi yl e el de edil diği  gör ül müĢt ür.  Dı Ģ  doğr ul uk değerleri ni n,  iç doğr ul uk 

değerleri nden daha büyük ol duğu gözl e ml enmi Ģtir.  Yer  kontrol  nokt al arı nı n 

mer kezi nden uzakl aĢtı kça,  bu uzaklı ğa bağlı  ol arak karesel  ortala ma  hat a değeri  art ar 

(Ford ve Zanelli,  1985) .  Bu dur um di kkat e alını nca kontrol  nokt al arı nın karesel 

ortala ma  hat ası nı n,  yer kontrol  nokt aları nı n karesel  ort ala ma  hat ası ndan büyük 

çı kması  ol ası  bir  dur umdur.  I RS 1C gör ünt üsü i çi n yapılan dönüĢüml eri n dı Ģ 

doğr ul uk sonuçl arı en i yiden baĢl ayarak sıralanırsa;  

 St ati k GPS ( KOH=0, 9363- pi ksel-5. 430 m)  

 DGPS ( KOH=0, 9394 pi ksel- 5. 4485 m)  

 1/ 5000 öl çekli harita koordi natları ( KOH=1. 0500 pi ksel-6. 090 m)  

 1/ 25000 ölçekli harita koor di natları ( KOH=1. 3736 pi ksel-7. 969 m)  

St ati k GPS ve  DGPS verileri  kull anılarak yapılan dönüĢüml eri n dı Ģ  doğr ul uğu 1 

pi kseli n altı ndayken,  1/5000 ve  1/ 25000 öl çekli  haritalardan el de edilen verilerle 

yapılan dönüĢüml eri n sonuçl arı 1 pi kseli n üst ünde çı kmı Ģtır.  

Ġç doğr ul uk ve dı Ģ  doğrul ukt a karesel  ortala ma  hat a i çi n en yüksek değer den en 

düĢük değere doğr u yapı lan sırala ma  da,  en i yi  sonuçl ar  st ati k GPS,  ardı ndan DGPS, 

ardı ndan 1/ 5000 öl çekli haritalar  ve son ol arak 1/ 25000 öl çekli   haritalardan el de 

edil mi Ģtir.  En yüksek doğr ul uğa sahi p koor di nat  değerleri ni n st ati k GPS il e el de 

edil di ği  düĢünül ürse,  en i yi  sonuçl arı  st ati k GPS yönt e mi nden elde  et mek 

mü mkündür.  Ayrı ca;  DGPS,  1/ 5000 ve  1/ 25000 öl çekli  haritalardan elde edil en 

veriler  di kkate alı ndı ğı nda,  st ati k GPS sonuçl arı na en yakı n değerler  sırası yla DGPS, 

1/ 5000 öl çekli  haritalar  ve 1/ 25000 öl çekli  harital ardan el de edil mi Ģ.  Bu nedenl e, 

DGPS verileri yle yapılan dönüĢüml eri n haritalara,  1/ 5000 ‘li k haritalarla yapıl an 

dönüĢüml eri n 1/ 25000 ölçekli  haritalarla yapılanlara oranl a daha i yi  sonuç ver mesi 

bekl enmekt edir. 
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Ġç doğr ul uk i çi n literat ürde 0. 5 pi ksel  sı nır  değeri  yer  al makt adır.  Bu değer  di kkat e 

alı narak i ç doğr ul ukl arı 0. 5 pi ksel den büyük olan dönüĢüml er  en yüksek mutl ak 

konu m hat ası na sahi p nokt alar  el e mi ne edilerek t ekrar  yapıl mı Ģ  ve i ç doğrul uğun 0. 5 

pi kseli n altı na düĢ mesi  durumunda dı Ģ  doğrul uk değeri ni n nasıl değiĢti ği 

incel enmi Ģtir. 

I RS 1C gör ünt üsünde,  103, 112,  109, 501 ve 508 nu maralı  nokt alar  el e mi ne edil erek 

15 t ane yer  kontrol  noktası  ile dönüĢüm yapıl dı ğında,  st ati k GPS ve  DGPS verileri 

kullanılarak yapılan dönüĢüml eri n i ç doğr uluk değerleri  0. 5 pi kseli n altı na 

düĢ müĢt ür. 

 St ati k GPS ( KOH=0, 4166- pi ksel-2. 416 m)  

 DGPS ( KOH=0, 4973 pi ksel- 2. 884 m)  

Bi r  önceki  dönüĢümde kullanılan 12 t ane kontrol nokt ası  kullanılarak,  0.5 pi kseli n 

altı nda i ç doğr ul uğa sahip dönüĢüml eri n dı Ģ  doğrul ukl arı  i ncel enmi Ģtir.  Ġç doğr ul uk 

değeri ni n düĢ mesi ni n aksine dı Ģ  doğr ul ukt a bir  yüksel me gözl e ml enmi Ģtir.  1 pi kseli n 

altı nda ol an dıĢ doğrul uk değerleri 1 pi kseli n üst üne çı kmı Ģtır. 

 St ati k GPS  ( KOH=1. 0959- pi ksel-6, 3562 m)  

 DGPS ( KOH=1, 0990 pi ksel- 6, 3742 m)  

I RS 1C gör ünt üsünün 1/ 5000 öl çekli  harita koor di natları yla yapılan geo metri k 

dönüĢümünün i ç doğr uluğunu 0. 5 pi kseli n altı na düĢür mek i çi n,  112, 103, 109,  508, 

509 ve 510 nu maralı  nokt alar  el e mi ne edili p 14 nokt a il e rektifi kasyon yapıl mı Ģtır. 

Sonuç ol arak,  gör ünt ü 0. 4898 pi ksel  karesel  ortala ma hat a il e dönüĢtür ül müĢt ür. 

Fakat,  12 t ane kontrol  nokt ası nda yapılan dı Ģ  doğr ul uk analizi nde dönüĢü mün dı Ģ 

doğr ul uğunun 1. 1111 pi ksel değeri ne yüksel di ği sapt anmı Ģtır. 

Son ol arak,  I RS 1C görünt üsünün 1/ 25000 öl çekli  harita koor di natları yla yapıl an 

dönüĢümünün karesel  ortala ma  hat ası nı  yarı m pi ksel  değeri ni n altı na i ndir mek 

maksadı yl a 11 t ane nokt a el e mi ne edil mi Ģ  ve 9 t ane yer  kontrol  nokt ası  il e 

transfor masyon yapılarak,  dönüĢümün i ç doğr ul uğu 0. 4709 pi ksel  ol arak 

bul unmuĢt ur.  Di ğer  t araftan,  bu dönüĢümün dı Ģ  doğr ul uğu analiz edil di ği nde değeri n 

1. 4051 ol duğu hesapl anmı Ģtır. 



 65 

SPOT P gör ünt üsünün geo metri k dönüĢümü i çin,  baĢl angı çt a 19 t ane ho moj en 

dağıl mı Ģ  yer  kontrol  nokt ası  kullanıl mı Ģtır.  Farklı  referans  koor di nat  değerleri yl e 

yapılan transfor masyonlar  sonucunda i ç doğr ul uk değeri  en i yi  ol andan baĢl ayarak 

sırayl a yazılacak ol ursa;  

 St ati k GPS  ( KOH=0. 5498pi ksel-5. 498 m)  

 DGPS ( KOH=0, 5783 pi ksel- 5. 783 m)  

 1/ 5000 öl çekli harita koordi natları ( KOH=0. 5900 pi ksel-5. 90 m)  

 1/ 25000 ölçekli harita koor di natları ( KOH=0. 8007 pi ksel-8. 007 m)  

değerleri el de edilir. 

Yapıl an dönüĢüml eri n dıĢ doğrul uk değerleri sıralandı ğı nda ise;  

 St ati k GPS  ( KOH= 0, 8375 pi ksel- 8. 375 m)  

 DGPS ( KOH= 0. 9607pi ksel- 9. 607 m)  

 1/ 5000 öl çekli harita koordi natları ( KOH=0. 9902 pi ksel-9. 902 m)  

 1/ 25000 ölçekli harita koor di natları ( KOH=1. 0984 pi ksel-1. 0984 m)  

sonuçl arı bul unmuĢt ur. 

SPOT P gör ünt üsünün rektifi kasyonl arı nı n i ç doğr ul uk değerleri  0. 5 pi ksel den daha 

düĢük yapabil mek a macıyl a dört  nokt a el e mi ne edilerek yer  kontrol  nokt a sayı sı  15’ 

e i ndiril mi Ģtir.  15 nokt a ile,  st ati k GPS,  DGPS ve 1/ 5000 öl çekli  haritalardan el de 

edilen veriler  kullanılarak yapılan dönüĢüml erin karesel  ort ala ma  hat a değeri  0. 5 

pi kseli n altı na i nmi Ģtir.  1/ 25000 öl çekli  harita verileri  kullanılarak yapıl an 

dönüĢümün i ç doğr ul uğu 14 t ane yer  kontrol  nokt ası  kullanıl dı ğı nda yarı m pi ksel 

değeri nden daha küçük ol muĢt ur.  Bu i Ģleml ere ait  i ç doğr ul uk değerleri 

incel endi ği nde;  

 St ati k GPS  ( KOH= 0, 4363 pi ksel- 4. 363 m)  

 DGPS ( KOH= 0. 4614 piksel- 4. 614 m)  
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 1/ 5000 öl çekli harita koordi natları ( KOH=0. 4861 pi ksel-4. 861 m)  

 1/ 25000 ölçekli harita koor di natları ( KOH=0. 4964 pi ksel-4. 964 m)  

sonuçl arı na ulaĢıl mı Ģtır. 

Bu dönüĢüml eri n dı Ģ  doğr ul uğu i ncel endi ği nde i se 20 nokt ayla yapılan dönüĢü ml ere 

oranl a art ma ol duğu sapt anmı Ģtır.  Dı Ģ  doğr ul uk değerleri  st ati k GPS,  DGPS ve 

1/ 5000 öl çekli  harita verileri  i çi n 1 pi kseli n altındayken,   1/ 25000 öl çekli  harita 

verileri içi n 1 pi kseli aĢ mıĢtır. Sonuçl ar özetlenecek ol ursa;  

 St ati k GPS  ( KOH= 0, 8648 pi ksel- 8. 648 m)  

 DGPS ( KOH= 0. 9681 piksel- 9. 681 m)  

 1/ 5000 öl çekli harita koordi natları ( KOH=0. 9908 pi ksel-9. 908 m)  

 1/ 25000 ölçekli harita koor di natları ( KOH=1. 2297 pi ksel-12. 297 m)  

değerleri el de edilir. 

Son aĢa ma  da,  Landsat 5 T M gör ünt üsünün rektifi kasyonu 19 t ane yer  kontrol 

nokt ası  kullanılarak yapıl mı Ģtır.  Bu nokt alarla 1/ 25000 öl çekli  harita verileri 

dı Ģı ndaki  verilerde 0. 5 piksel  değeri ni n altı na i nil mi Ģtir.  Bu değeri  1/ 25000 öl çekli 

veriler  kullanılarak yapı lan transfor masyonda da bul abil mek a macı yl a  bir  nokt a 

el e mi ne edil mi Ģ  ve bu  dönüĢüm de de,  yarı m piksel  değeri nden daha i yi  doğr ul uk 

el de edil mi Ģtir. 

 St ati k GPS ( KOH= 0, 4702 pi ksel- 14. 106 m)  

 DGPS ( KOH= 0. 4759 piksel- 14. 277 m)  

 1/ 5000 öl çekli harita koordi natları ( KOH=0. 4831 pi ksel-14. 493 m)  

 1/ 25000 ölçekli harita koor di natları ( KOH=1. 2297 pi ksel-12. 297 m)  

Landsat  5 TM gör ünt üsünün uzaysal  çözünürl üğünün di ğer  gör ünt ül ere göre daha 

kaba ol ması  nedeni yle,  koor di nat  değerleri arası ndaki  küçük değiĢi ml er 

rektifi kasyonun i ç doğrul uğunu çok fazl a et kile me mi Ģ  ve st ati k GPS,  DGPS ve 
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1/ 5000 öl çekli  harita verileri yle yapılan dönüĢüml eri n i ç doğr ul ukl arı  birbirine yakı n 

çı kıĢtır. 

12 t ane kontrol  nokt ası  kullanılarak dönüĢüml erin dı Ģ  doğr ul uğu analiz edil di ği nde 

ise,  en i yi  sonuç st ati k GPS verileri nden el de edilmi Ģtir.  Dört  dönüĢüm de de değerl er 

bir pi ksel den düĢükt ür. DıĢ doğrul ukl arı incel e mek gerekirse;  

 St ati k GPS  ( KOH= 0, 7618 pi ksel- 22. 854 m)  

 DGPS ( KOH= 0. 7838 piksel- 23. 514 m)  

 1/ 5000 öl çekli harita koordi natları ( KOH=0. 7910 pi ksel-23. 730 m)  

 1/ 25000 ölçekli harita koor di natları ( KOH=0. 8195 pi ksel-24. 585 m)  

değerleri el de edilir. 

ġekil  5. 8 farklı  veriler  kullanılarak yapılan geo met rik dönüĢüml eri n i ç doğrul ukl arı nı 

göst er mekt edir. 

ġekil 5. 8. Farklı referans koordi natları yl a yapılan dönüĢü ml eri n iç doğrul ukl arı 

Tabl o 5. 13 ‘de büt ün görünt ül eri ni n geometri k dönüĢüml eri ne ait iç ve dıĢ doğr ul uk 

değerleri ni gösteren özet çi zel ge veril mi Ģtir.
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Tablo 5.13. Ġç ve dıĢ doğruluk özet çizelgesi. 

UYDU GÖRÜNTÜLERİ   

İÇ 

DOĞRULUK       

DIŞ 

DOĞRULUK       

A l g ı l a y ı c ı  Ç ö z ü n ü r l ü k ( m )  

Y e r  

K o n t r o l  

N o k t a s ı  

S a y ı s ı  

K o n t r o l  

N o k t a s ı  

S a y ı s ı  

S t a t i k  

G P S  K O H  

( P i k s e l )  

D G P S  

K O H ( P i k s e l )  

1 / 5 0 0 0  

K O H  

( P i k s e l )  

1 / 2 5 0 0 0  

K O H  

( P i k s e l )  

S t a t i k  

G P S  K O H  

( P i k s e l )  

D G P S  

K O H ( P i k s e l )  

1 / 5 0 0 0  

K O H  

( P i k s e l )  

1 / 2 5 0 0 0  

K O H  

( P i k s e l )  

IRS1C 5.8 20 12 0.6575 0.7055 0.7167 1.373 0.9363 0.9394 1.0500 1.3736 

IRS1C 5.8 15 12 0.4166 0.4973 0.5232 0.948 1.0959 1.0990 1.1054 1.3762 

IRS1C 5.8 14 12 - - 0.4898 0.842 - - 1.1111 1.3892 

IRS1C 5.8 9 12 - - - 0.4709 - - - 1.4051 

SPOT P 10 19 12 0.5498 0.5783 0.59 0.8007 0.8375 0.9607 0.9902 1.0984 

SPOT P 10 15 12 0.4363 0.4614 0.4861 0.5341 0.8648 0.9681 0.9908 1.2271 

SPOT P 10 14 12 - - - 0.4964 - - - 1.2297 

Landsat 5 

TM 30 19 12 0.4702 0.4759 0.4831 0.5233 0.7618 0.7838 0.7910 0.7998 

Landsat 5 

TM 30 18 12 - - - 0.4711 - - - 0.8195 
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ġekil. 5. 9. Çözünürl üğe bağlı dıĢ doğrul uk değerleri 

Far klı  çözünürl ükt eki  gör ünt ül eri n,  farklı  öl çü değerleri yle rektifi ye edil mesi 

sonucunda , dönüĢüml ere ait dıĢ doğrul uk değerleri ġekil. 5. 9’ da göst eril mi Ģtir. 

St ati k GPS öl ç mel er  kullanılarak yapılan dönüĢüml eri n i ç ve dı Ģ  doğr ul ukl arı 

ġekil. 5. 10‘ da göst eril mi Ģtir. 

ġekil. 5. 10. Stati k GPS öl ç meleri yl e yapılan dönüĢü ml eri n iç ve dıĢ doğrul ukl arı. 
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DGPS verileri  ile yapılan t ransfor masyonl arı n i ç ve  dı Ģ  doğr ul ukl arı  ġeki l. 5. 11 ‘  de 

göst eril mi Ģtir. 
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ġekil 5. 11. Stati k GPS öl ç meleri yl e yapılan dönüĢü ml eri n iç ve dıĢ doğrul ukl arı. 

1/ 5000 öl çekli  haritalardan okunan koor di natlar  referans  alı narak yapıl an 

rektifi kasyonl ara ait iç ve dıĢ doğrul ukl ar ġekil. 5. 12’ de göst eril mi Ģtir. 
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ġekil 5. 12. 1/ 5000 ölçekli harita verileri yl e yapılan dönüĢü mleri n iç ve dıĢ doğrul ukl arı. 
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1/ 25000 öl çekli  haritalardan el de  edilen koor dinat  değerleri yl e yapılan geo metri k 

dönüĢüml eri n iç ve dıĢ doğr ul ukl arı ġekil. 5. 13’ de veril mi Ģtir. 
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        ġekil 5. 13. 1/ 25000 ölçekli harita verileri yl e yapılan rektifikasyonl arı n iç ve dıĢ doğrulukl arı.  

DönüĢüml eri n dı Ģ   doğr ul ukl arı nı  belirle mek i çi n kullanılan 12 t ane kontrol 

nokt ası nda meydana gelen mutl ak konu m hatal arı nı  göst er mek a macıyl a hat a 

vekt örleri  çi zil mi Ģtir.  Hata vekt örleri  çi zilirken,  olması  gereken konu m değeri  ol arak 

stati k GPS öl ç mel eri nden el de edilen değerler  al ınmı Ģ,  gerçek değer  ol arak da aynı 

nokt anı n dönüĢüm sonrası  el de edilen koor di natı alı nmı Ģtır.  X değerleri  arası ndaki 

fark X yönündeki  hatayı,  Y değerleri  arasındaki  fark Y yönündeki  hat ayı 

göst er mekt edir.  Bu i ki  farkı n bileĢkesi  kullanılarak kontrol  nokt aları na ait  hat a 

vekt örleri ol uĢt urul muĢt ur. 

ġekil 5. 14 ‘de stati k GPS verileri kullanılarak geomet ri k dönüĢümü yapılan Landsat  

5 TM gör ünt üsünün dıĢ doğr ul uğunun analizi nde kullanılan 12 tane yer kontrol  

nokt ası na ait hat a vekt örleri göst eril mekt edir.  

ġekil  5. 15 ‘ de 1/ 25000 ölçekli  haritalar  kullanılarak rektifi kasyonu yapılan Landsat  5 

T M gör ünt üsünün dı Ģ  doğr ul uğunun analizi nde kullanılan 12 t ane yer  kontrol 

nokt ası na ait hat a vekt örleri göst eril mekt edir. 
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ġekil 5. 14. St ati k GPS ile geomet ri k dönüĢü mü yapılan Landsat 5 TM görünt üsüne ait hata vekt örleri  

 

ġekil  5. 15.  1/ 25000  öl çekli  harita  koordi natları  il e  geo metri k dönüĢü mü  yapıl an Landsat  5  T M 

görünt üsüne ait hat a vekt örleri 
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ġekil 5. 16.  St ati k GPS ile geomet ri k dönüĢü mü yapılan SPOT P görünt üsüne ait hat a vektörleri 

ġekil  5. 17.  1/ 25000  öl çekli  harita  koordi natları  ile  geo metrik  dönüĢü mü  yapılan SPOT P  görünt üsüne 

ait hat a vekt örleri 
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ġekil  5. 16 ve  5. 17 ‘ de SPOT P gör ünt ül eri ni n geo metri k dönüĢümü sonucunda el de 

edilen hat a vekt örleri gösteril mi Ģtir.  

DönüĢümde kullanılan yer  kontrol  nokt a sayısı  azal dı kça i ç doğr ul uk değeri ni n 

yüksel di ği,  fakat  dı Ģ  doğr ul uk değeri ni n düĢt üğü gözl e ml enmi Ģtir. Bu dur u m,  hat a 

vekt örleri  analizi  sonucunda da  dest ekl enmi Ģtir.  SPOT P gör ünt üsünün 15 t ane  yer 

kontrol  nokt ası  kullanılarak yapılan dönüĢümüne ait  hat a vekt örleri  hesapl anmı Ģtır 

(ġekil  5. 18).  15 t ane yer kontrol  nokt ası  kullanılarak yapılan geo metri k dönüĢü mün 

dıĢ  doğr ul uğu hesapl anırken kullanılan 12 nokt adan 106 nu maralı  nokt a harici ndeki 

büt ün nokt alarda hat a mi kt arı,  19 nokt a il e yapılan geo metri k dönüĢü mün dı Ģ 

doğr ul uğu hesapl anırken kullanılan nokt aları nki nden büyük çı kmı Ģtır.  Bu dur um hat a 

vekt örleri nden de gözle mlenebil mekt edir. 

ġekil  5. 18.  SPOT P  gör üntüsünün  15  t ane  YKN i l e  dönüĢt ürül mesi  soncunda  el de edil en hat a 

vekt örleri. 

Yapıl an geo metri k dönüĢüml eri n,  uzaysal  çözünürl üğe,  referans  veri  t ürüne ve  yer 

kontrol  nokt ası  sayısı na bağlı  ol arak i ç ve dı Ģ  doğr ul ukl arı nı  ifade edebil mek 

a macı yl a grafi kler  çi zilmi Ģtir.  Bu grafi klerde yatay eksen,  geometri k dönüĢü m i çi n 

kullanılan yer  kontrol  nokt ası  sayısı nı;  düĢey eksen pi ksel  biri mi nde karesel  ort al a ma 

hat ayı göst er mekt edir. 
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I RS 1C,  SPOT Pan ve Landsat  TM gör ünt ül eri ni n 1/ 25000 öl çekli  harita 

koor di natları yla yapılan geo metri k dönüĢüml eri nin yer  kontrol  nokt ası  sayısına bağlı 

ol arak iç ve dıĢ doğrul ukları nı gösteren grafi kler aĢağı da veril mi Ģtir(ġekil 5. 19) 

 

 

 

 

 

ġekil  5. 19.  1/ 25000  öl çekli  harita  koor di natları  kullanılarak I RS 1C,  SPOT Pan  ve  Landsat  T M 

görünt üleri ni n geo metri k dönüĢüm sonuçl arı nı n iç ve dıĢ doğrul ukl arı nı n karĢılaĢtırıl ması. 

I RS 1C,  SPOT Pan ve Landsat  TM gör ünt ül eri nin 1/ 5000 öl çekli  harita koor di natları 

kullanılarak yapılan geomet ri k dönüĢüml eri ni n yer  kontrol  nokt ası  sayısı na bağlı 

ol arak iç ve dıĢ doğrul ukları nı gösteren grafi kler aĢağı da veril mi Ģtir (ġekil 5. 20).  

 

 

 

 

 

ġekil  5. 20.  1/ 5000 öl çekli  harita  koordi natları  kullanılarak  I RS 1 C,  SPOT Pan  ve  Landsat  T M 

görünt üleri ni n geo metri k dönüĢüm sonuçl arı nı n iç ve dıĢ doğrul ukl arı n karĢılaĢtırıl ması. 

I RS 1C,  SPOT Pan ve Landsat  TM gör ünt ül erini n DGPS koor di natlarıyl a yapıl an 

geo metri k dönüĢüml eri nin yer  kontrol  nokt ası sayısı na bağlı  ol arak i ç ve  dı Ģ 

doğr ul ukl arı nı gösteren grafi kler ġekil 5. 21’ de gösteril miĢtir. 
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ġekil  5. 21.  I RS 1 C,  SPOT Pan ve  Landsat  TM gör ünt ülerini n DGPS verileri  il e  yapılan  geo metri k 

dönüĢü ml eri n iç ve dıĢ doğrulukl arı nı n karĢılaĢtırıl ması. 

St ati k GPS sonuçl arı  kullanılarak yapılan,  I RS 1C,  SPOT Pan ve  Landsat  TM 

gör ünt ül eri ne ait  geomet rik dönüĢüml eri ni n yer  kontrol  nokt ası  sayısı na bağlı  ol arak 

iç ve dıĢ doğrul ukl arı nı göst eren grafi kl er ġekil 5.22’ de göst eril mi Ģtir. 

 

 

 

 

 

ġekil  5. 22.  I RS 1C,  SPOT Pan  ve  Landsat  TM gör ünt üleri ni n st ati k GPS  verileri  ile  geo metri k 

dönüĢü m sonuçl arı nı iç ve dıĢ doğrul ukl arı nı karĢılaĢtırıl ması. 
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6.  SONUÇ VE ÖNERĠ LER 

Uydu gör ünt ül eri ni n,  birbirleri yl e ya da farklı  kaynakl ardan gel en verilerl e 

ent egrasyonunun yapılabil mesi  i çi n,  gör ünt ül eri n belirli  bir  proj eksi yon siste mi nde 

tanı ml anarak geo metri k dönüĢümünün yapılması  gerekir. Gör ünt ül erin,  yersel 

verilerle ent egrasyonunun doğr u bir  bi çi mde yapılabil mesi  ve güvenilir  analiz 

sonuçl arı nı n el de edilebil mesi  i çi n geo metri k dönüĢümün doğr ul uğu çok öne mli  bir 

et kendir. Geo metri k dönüĢümün doğrul uğu;  

 gör ünt ünün uzaysal çözünürl üğüne,  

  yer kontrol nokt aları nı n sayısı na,  

 YKN l arı nı n ölçül me doğr ul uğuna,  

 YKN l arı nı n görünt ü üzerindeki dağılı mı na bağlı dır. 

Geo metri k dönüĢüm sırası nda kullanılan yer  kontrol  nokt al arını n il gili 

pr ojeksi yondaki  koor dinat  değerleri  farklı  yönt e ml erle belirlenebilir.Topografi k 

haritalar  yer  kontrol  noktası  koor di natları  el de etmek i çi n yaygı n ol arak kull anılan 

kaynakl ardır.  Fakat,  t opografi k haritalar  kullanılırken,  bazı  böl gel er  i çi n t opografi k 

haritalara eriĢebil meni n zor  ol ması,  öl çek pr obl emi  ya da güncel  koor dinat  verileri 

el de edile me mesi  gi bi  sor unl ar  ortaya çı kabilir.Bu t arz sorunl arı n üst esinde gel mek 

içi n GPS t eknol ojisi  kullanılabilir.  Uydu gör ünt üleri ni n geo metri k dönüĢümü i çi n,  El 

GPS,  st ati k GPS ve  DGPS gi bi  farklı  t ürde GPS ölçme yönt e ml eri  uygul anabilir.  Bu 

çalıĢ mada,  yer  kontrol  nokt aları na ait  koor di nat  değerleri ni n belirlenmesinde St ati k 

GPS ve DGPS yönt e ml eri  kullanıl mı Ģtır. St ati k GPS t ekni ği  kullanılarak santi metre 

doğr ul ukl a koor di nat  değerleri  el de edil mesine karĢı n,  yönt e m uzun za man 

al makt adır.  Öt e yandan,  DGPS t ekni ği  il e st ati k GPS yönt e mi ne oranl a daha düĢük 

doğr ul ukt a nokt alar  üretil mekt e,  fakat  bu yönt e m daha kısa za manda sonuç 

ver mekt edir.  DGPS yönt e mi,  st ati k GPS ‘  e göre za man kazandırıcı  ve  daha 

ekono mi ktir.  St ati k GPS tekni ği  ile alı nan doğr ul uk di kkat e alı ndı ğı nda,  bu yönt e mi n 

yüksek çözünürl ükl ü uydu gör ünt ül eri ni n rektifi kasyonunda kullanılabileceği 



 78 

söyl enebilir.  Bu çalıĢ mada,  dı Ģ  doğr ul uk analizi  i çi n kullanılacak ol an  kontrol 

nokt aları nı n koor di natlarını  en yüksek doğr ul ukla  belirleyebil mek i çi n stati k GPS 

tekni ği  kullanıl mı Ģtır.  Kull anılan uydu  Gör ünt ül eri ni n çözünürl üğü çok yüksek  

gör ünt ül eri ni n çözünürlüğüne bağlı  ol arak,  DGPS t ekni ği  ile yet erli  sonuçl ar 

alı nabilir.  Bu çalıĢ mada,  kullanılan uydu gör üntül eri ni n geo metri k dönüĢümünde, 

DGPS t ekni ği  ile yet erli  sonuçl ar  alı nmı Ģtır  (ġekil  5. 11).  Geo metri k dönüĢü m 

yaparken yer  kontrol  nokt aları nı n koor di natları nı belirlemek i çi n kullanılacak uygun 

GPS öl ç me tekni ği ne karar ver mek içi n;  

 çalıĢ manı n a macı na,  

 yer kontrol nokt ası sayısına ve dağılı mı na,  

 uydu görünt ül eri ni n çözünürl üğüne di kkat edil mel idir. 

Geo metri k dönüĢümün doğr ul uğunu et kileyen faktörlerden yer  kontrol  noktası  sayısı 

ve dağılı mı  el e alı ndı ğı nda,  nokt a sayısı  ile dönüĢümün i ç doğr ul uğu arası nda t ers 

orantı  ol duğu söyl enebilir.  Yer  kontrol  nokt ası  sayısı  azal dı kça,  dönüĢüml eri n i ç 

doğr ul ukl arı  art makt adır.  Öt e yandan,  bu orantı yı dı Ģ  doğr ul uk il e yer  kontrol  nokt a 

sayısı  arası nda kurabilmek mü mkün değil dir. Ġ ç doğr ul uk değeri ni n aksi ne,  dı Ģ 

doğr ul uk yer  kontrol  nokt ası  sayısı nı n azalması yl a  birli kte azal makt adır.  Ġç 

doğr ul uğu arttır mak i çi n yüksek mutl ak konu m hat ası na sahi p yer  kontrol  nokt aları 

el e mi ne edil mekt e ve bununl a beraber  nokt aları n ho moj en dağılı mı  bozulmakt adır. 

Ho moj enli ği n bozul ması dı Ģ  doğr ul uğu ol umsuz yönde et kile mekt edir.  Bu nedenl e, 

geo metri k transfor masyonun doğr ul uğu i çi n öneml i  bir  di ğer  fakt ör  de ,  yer  kontrol 

nokt aları nı n dağılı mı dır. Yer  kontrol  nokt alarını n ho moj en dağılı m göst er mesi 

dur umunda ,  dı Ģ  doğr uluk değerleri  daha yüksek çı kmı Ģtır  ( ġekil  5. 19,  ġekil  5. 20, 

ġekil 5. 21, ġekil 5. 22).  

Geo metri k dönüĢümün doğr ul uk değeri ni  et kileyen di ğer  para metre i se yer  kontrol 

nokt aları nı n öl çül me doğr ul uğudur.  ÇalıĢ mada yer  kontrol  nokt al arı na ait koor di nat 

değerleri,  stati k GPS,  DGPS,  1/ 5000 ve 1/ 25000 öl çekli  haritalardan elde  edil en 

verilerden sağl anmı Ģtır. Bu dört  kaynağı n i çinde st ati k GPS t ekni ği santi metre 

doğr ul ukl a en i yi,   1/ 25000 öl çekli  haritalar  ise yakl aĢı k 5 m doğr ul uk i le en köt ü 

sonucu ver mi Ģtir.  DönüĢü mü yapılan her  üç gör ünt üde de,  i ç ve dı Ģ  doğr uluk i çi n en 

yüksek sonuçl ar  st ati k GPS,  en düĢük sonuçl ar  1/ 25000 öl çekli harital ar 
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kullanıl dı ğı nda el de edi l mi Ģtir.  El de edilen sonuçl ar  i ncel endi ği nde,  yer  kontrol 

nokt aları nı n öl çül me doğrul uğunun geo metri k dönüĢümün doğr ul uğunu direkt  ol arak 

et kiledi ği bul unmuĢt ur (ġekil 5. 8). 

Rektifikasyon doğr ul uğu i çi n bir  di ğer  para metre i se uydu gör ünt üsünün uzaysal 

çözünürl üğüdür.  Referans  koor di natları  ne kadar  hassas  öl çülse de,  nokt aları n uydu 

gör ünt üsü ile eĢl enmesi nde uydu gör ünt ü çözünürlüğünün öne mli  bir  faktör  ol duğu 

belirlenmi Ģtir.  Uydu görünt ü verileri  kayıt  edilirken,  bir  pi kseli n kapl adı ğı  al ana 

karĢılı k gel en nesnel erden,  baskı n ol an nesneni n özelli kleri  parlaklı k değeri  ol arak 

kaydedilir.  Bu nedenl e,  nesnel eri n geometrileri nde bozul mal ar  meydana gelir.  Bu 

dur um da uydu gör ünt üsü üzeri ndeki  bir  nokt a ile gerçek nokt a arası ndaki  eĢl e me 

sırası nda öne mli  bir  probl e m ol arak ort aya çı kar ve  bu dur um uydu görünt ül eri ni n 

geo metri k dönüĢümünün i ç ve dı Ģ  doğr ul uk değerleri ne doğr udan et ki  eder.  

ÇalıĢ mada kullanılan uydu gör ünt ül eri nden 30 m uzaysal  çözünürl üğe sahip Landsat 

5 TM gör ünt üsü üzeri ndeki  yer  kontrol  nokt ası  ile 5. 8 m uzaysal  çözünürlüğe sahi p 

I RS 1C üzeri ndeki  yer  kontrol  nokt ası  farklı  geometri ye sahi ptir  ve bu da  nokt a 

eĢle mesi  sırası nda pr obleml ere neden ol muĢt ur.  Di ğer  t araftan,  Landsat  5 T M 

gör ünt üsünün çözünürl ük değeri ni n büyük ol ması  nedeni yl e,  öl ç me  yönt e ml eri 

arası ndaki  koor di nat  farkları  bu gör ünt üde çok et kin bir  fark göst er me mi Ģtir.  Landsat 

5 TM gör ünt üsü i çi n,  dört  yönt e ml e yapılan dönüĢüml eri n her  biri  birbirine yakı n 

sonuç ver mi Ģtir.  Bu duru m,  dı Ģ  doğr ul ukt a da aynı  Ģekil de geçerli  ol muĢt ur  ( ġekil 

5. 13). 

Geo metri k dönüĢüm yapıl madan önce di kkat  edi l mesi  gereken öne mli  kriterlerden 

biri,  görünt ül eri n çözünürl üğü ile yer  kontrol  nokt aları nı n doğrul ukl arı nı n 

karĢılaĢtırıl ması dır.  ÇalıĢmada kullanılan gör ünt üler  di kkate alı ndı ğı nda,  Landsat  5 

T M gör ünt üsü 30 m uzaysal  çözünürl üğe sahi ptir,  bu gör ünt ünün rektifi kasyonu 15 

m ( 0. 5 pi ksel)  daha i yi  bi r  doğr ul ukt a ol malı dır.  Bu nedenl e,  geo metri k dönüĢü m i çi n 

kullanılacak yer  kontrol  nokt aları  15 m ‘ den daha i yi  doğr ul uğa sahi p ol ması  gerekir. 

1/ 25000 öl çekli  haritalardan öl ç me  doğr ul uğu yakl aĢı k ol arak ±5 m ol duğu 

düĢünül ürse,  bu haritalar Landsat  5 TM gör ünt üsünün rektifi kasyonu i çi n yet erli dir. 

1/ 25000 öl çekli  haritalar kullanılarak yapılan dönüĢüml erde Landsat  TM i çi n yet erli 

doğr ul uk el de edil mi Ģtir.  St ati k GPS,  DGPS ve 1/ 5000 öl çekli  haritalardan el de 

edilen verilerle yapılan dönüĢüml er,  1/ 25000 öl çekli  harita değerleri  ile yapıl an 

dönüĢüml ere oranl a daha i yi  sonuç ver mi Ģtir,  fakat  aradaki  fark çok büyük değil dir 
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(ġekil  5. 13).  Sadece Landsat  5 TM gör ünt ül eri ni n kullanılacağı  bir  çalıĢ mada yet erli 

yer  kontrol  nokt ası  ve dağılı mı  1/ 25000 öl çekli  haritalardan el de edilebili yorsa,  GPS 

tekni ği ni n kullanıl ması na gerek yokt ur.  Aynı  duru m SPOT P ve  I RS 1C gör ünt ül eri 

içi n geçerli  değil dir.  SPOT P 10 m,  I RS 1C i se 5. 8 m uzaysal  çözünürl üğe sahi ptir. 

Bu i ki  gör ünt üye ait  çözünürl ükl er  di kkate alı ndı ğı nda 1/ 25000 öl çekli harital arı n 

yet erli  ol madı ğı  söyl enebilir.  SPOT P ve  I RS 1C gör ünt ül eri ni n geo metrik dönüĢü m 

sonuçl arı  i ncel endi ği nde ,  1/ 25000 öl çekli  haritalardan el de edilen verilerin yet ersi z 

ol duğu gözl e ml enmi Ģtir  (ġekil  5. 8).  SPOT P ve  I RS 1C gör ünt ül eri ni n iç doğr ul uk 

değerleri ni n 0. 5 pi kseli n altı nda ol abil mesi  i çi n nokt a el e mi nasyonu yapılarak,  nokt a 

dağılı mı nı n ho moj enli ği bozul muĢ  ve sonuç ol arak dıĢ  doğr ul uk değerleri  her  i ki 

gör ünt ü i çi nde 1 pi kselin üst ünde bul unmuĢt ur  (ġekil  5. 9).  I RS 1C ve SPOT P 

gör ünt ül eri ni n  geo metrik transfor masyonu i çi n stati k GPS,  DGPS ve  1/ 5000 öl çekli 

harita verileri  kullanıl dığı nda yet erli  sonuç el de edil mi Ģtir.  Bu i ki  görünt ünün 

rektifi kasyonu i çi n DGPS ya da 1/ 5000 öl çekli  harita verileri ni  kullanmak yet erli dir. 

(ġekil  5. 11,  Ģekil  5. 12)  ÇalıĢ ma a macı  i çi n daha yüksek doğr ul uk i steni yorsa,  st ati k 

GPS kullanıl ması  önerilir.  Ayrı ca,  yüksek çözünürlükl ü ( SPOT 5,  Qui ckbird,  I konos 

v. s)  uydu gör ünt ül eri  kul lanılacağı  çalıĢ mal ar  i çi n,  yer  kontrol  nokt ası  sayısı na bağlı 

ol arak yet erli doğrul uk stati k GPS yönt e mi uygul an ması ile el de edilebilir. 

ÇalıĢ mada gör ünt ül eri n geo metri k dönüĢüml eri  içi n kullanılan veriler  göz  önüne 

alı ndı ğı nda,  GPS t ekni kleri ni n ort a öl çekt eki  t opografi k haritalara oranla daha i yi 

sonuç verdi ği gözl e ml enmi Ģtir ( Tabl o 5. 13). 

Lit erat ürde,  bugüne kadar  yal nı z i ç doğr uluk değeri ni n analizi ne yöneli k 

çalıĢ mal arı nı n yapıl dı ğı  gözl e ml enmi Ģtir  ( Smit h ve At ki nson,  2001;  Gao,  2001;  Cook 

ve Pi nder,  1996).  Bu çalıĢ mada,  farklı  çözünürl ükt eki  uydu gör ünt ül eri  kull anıl arak 

gör ünt ü çözünürl üğüne,  r eferans  veri  t ürüne,  yer  kontrol  nokt ası  sayısı na ve 

dağılı mı na bağlı  ol arak,  yapılan geo metri k dönüĢüml eri n i ç ve dı Ģ  doğr ul ukl arı 

incel enmi Ģtir.  Yapılan dönüĢüml erde i ç doğr uluk değeri ni n 0. 5 pi kseli n altı na 

düĢ mesi  i çi n yer  kont rol  nokt aları  el e mi ne edil mi Ģtir.  Ġç doğr ul uk değeri ni n 

değiĢ mesi yl e,  dı Ģ  doğr uluk değeri ni nde de değiĢi m meydana gel mi Ģtir  (ġekil  5. 19, 

ġekil  5. 20,  ġekil  5. 21,  ġekil  5. 22).  Bu değiĢi m dı Ģ  doğr ul uk değeri ni n 1 pi kseli n 

üst üne çı kması,  yani  dı Ģ doğr ul uğun azal ması  yönündedir.  Dı Ģ  doğr ul uk değeri ni n 

art ması nı n,  i ç doğr ul uk analizi nde kullanılan yer  kontrol  nokt ası  sayısı i l e doğr u 

orantılı ol duğu saptanmı Ģtır. 
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