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SAYISAL YOKSEKLIK MODELLERINDE 
GENEL DURUM VE GELl~ME~ER 

Mustafa llNDER 

SaYl.sal Yukseklik Modelleri (SYM) bugun ic;in birc;ok ulkede ve buyuk bir 

C;e§itlilik ic;inde bulunmaktadn. Bu c;e§itlilik; duyarhk yonunden oldugu ka

dar, bolgesel ya da tum ulkeyi hatta tum yer kureyi kapsayan bic;imdedir.Ay

rIca liretim yontemleri aC;l.sl.ndan da farkll.ll.klar gostermektedir. Boyle geni§ 

bir yelpaze ic;erisinde yer alan SYM'lerin kullanl.cl.larl.n her turlli beklenti

sine cevap verebilecek nitelikte oldugunu soylemek yanll.§ olacaktl.r. 

Bu yazl.da §imdiye kadar liretilmi§ SYM'lerin olu§turulma amaC;larl.nl.n ya

nl.nda, ekonomi ve kalite durumlarl. da gozonunde tutularak gene I bir analizi 

yapl.lmaya c;all.§l.lml.§tl.r. Ayrl.ca saYl.sal gorlintlilerden otomatik SYM uretimi 

ve ozellikle sayl.sal kamera ve uydll goruntulerini esas alan geli§melere yo

nelik kl.sa bir degerlendirme sunulmu§tllr. 

ABSTRACT 

At present, Digital Elevation Models (DEM) are available in various type 

in most of the countries. Point of view of these varieties are both precisi

on and seope of regional or country wide ei ther world wide .. it is also dif

ferentiated by means of production methods. It is not correct to notify that 

DEMs in various type can response all kind of expections of the users. 

DEMs which are being produced by present are analyzed in that paper by 

concerning purposes of construction, economy and quality. }llso, there is a 

brief assessment on automatic DEM production from digital images and prog

resses on digital cameras and satellite imagery. 

1. GiRiS 

SaYl.sal Ytikseklik Modelleri (SYM), bugun ic;in birc;ok ulkede ve buyuk bir 

c;e§itlilik ic;inde bulunmaktadl.r. Bu c;e§itlilik; ornegin, gravite olc;timleri

ne dtizeltme getirme amacl.yla olu§turlllmu§ c;ok dti§uk dllyarll.ktaki modeller

den, yol gtizergah c;alJ.§malarl. ic;in uretilmi§ c;ok yuksek dllyarll.ga sahip mo-
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dellere kadar geni§ bir yelpaze i~inde yer almaktadlr. Sadece ku~uk bir pro

je alanlnl kapllyan SYM'uin yanlnda tUm yer kureyi i~eren SYM'de uretilmi§

tiro SYM, orne~in bir pilot ~all§ma i~in ozel nitelik ta§lyabildi~i gibi ~ok 

kullanlcll1 bir yer-bilgi yaplsl i~inde standart bir Uretim bile§eni olarak 

da yer alabilmektedir /6/. 

Ulusal harita uretim kurulu§lar1 tarafludan standart bir Urun niteli~in

de sunulan SYM, genellikle e§ yukseklik e~rilerinin saYlsalla§tlrllmaslndan 

turetilmi§tir. 1/25.000 veya 1/50.000 ol~ekli temel harita serilerine ait e§ 

yukseklik egrileri bu ~all§malara altllk olu§turmu§tur. 

Bu a§amada, degi§ik §ekillerde olu§turulan saylsal yuzeyin slnlrll kali

tesi, bazl alanlarda sorunlarln ortaya ~lkmaslna neden olmaktadlr. Ozellikle 

egim ve egim klrllmaslnln onemli oldu~u erozyon ve buna benzer ~all§malarl 

i~eren arazilerde kullanllan SYM'nin beklenenden daha dU§uk do~rulukta oldu

~u ger~e~i ile kar§lla§llabilinmektedir. Burada, soz konusu SYM verilerinin 

yetersiz ornekleme slkllgl ile elde edilmi§ olmasl ve sonu~ta e§yukseklik e~

rileri araslnda orneklenmemi§ bir arazi kabarlntlslnln kalmasl onemli birne

dendir. Bir diger neden de, haritalardan elde edilen yukseklik verilerindeki 

hatalarln ~oklu~udur. Fotogrametrik ~all§malardaki hatalar (Fotogrametrik ni

rengi, yoneltme, ol~um ve klymetlendirme), kullanl1an altllklardaki rleformas

yonlar ve kartografik tersim a§amaslnda ortaya ~lkan hatalar bunlarln ba§ll

calarldlr. Klrlk hatlar, toprak setleri, yarlar vb. ile kapll araziler ve 

da~llk yorelerdeki e§yukselti e~rileri, genelle§tirme i§lemi sonucu oteleme

ye (yer degi§tirme) u~ramaktadlrlar. Ayrlcl analogtan saYlsal donu§um evre

sinde de hatalar olu§maktadlr /6/. 

Salt fotogrametrik teknikler kullanllarak daha yuksek kalitede SYM olu§

turulabilir. Ancak bunlar ~ok ozenle hazlrlauml§ olmalarlnln yanlnda zaman 

allcldlrlar. Burada, §imdiye kadar Uretilmi§ SYM'lerin olu§turulma ama~larl

nln yanlnda sergiledikleri ekonomi ve kalite durumlarl da gozonunde tutula

rak genel bir analizi yapllmaya ~all§llacak, bunu takiben, saYlsal gorUntu

lerden otomatik SYM Uretimi ve ozellikle saYlsal kamera ve uydu gorUntUleri

ni esas alan gelecekteki tekniklere yonelik klsa bir de~erlendirme sunula

caktlr. 

2. SYM'NDE MEVCUT DURUMUN GENEL BtR DE~ERLENDtRMESt 

Cografi Bilgi Sistemi (GIS) teknolojisinin ortaya ~lkmasl ile ulusal ~ap

taki yUkseklik veri tabanlarl daha geni§ bir kullanlCl kitlesine hizmet ede-
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bilir duruma gelmi§tir. Dogal kaynaklar~n ara§t~r~lmas~, toprak kllllan~m 

<;ah§malar~, fiziksel planlama, bolgesel veya k~rsal geli§meye yonelik mli

hendislik uyglliamalar~, askeri ya da sivil glivenlik <;all§malar~ ile ilgili 

uygulamalar, haberle§me (ileti§im) ag~ planlamalar~ ve say~sal harita glin

eelle§tirmesi, bu yeni teknolojinin yararlan~ld~g~ onemli alanlard~r. Bu 

<;er<;evede gittik<;e artan ayr~ntll~ bir saYlsal ylikseklik bilgisi istegi bu

lunmaktad~r. 

a. Ekonomik Oe~erlendirme 

Ulusal harita Dretim kurulu§lar~ DIke eografi veri tabanlar~nln Olll§tu

rulmasl, yonetimi, korunmasl ve kullanle~lar~n hizme):ine sunulmas~ i§levle

rini gozonline almadan, ulusal ol<;ekte bir say~sal ylikseklik veri tabanl kur

ma dli§lineesini ger<;ekle§tirme yoluna gitmesi yanl~§ bir ad~m olarak nitelen

dirilmektedir. Diger taraftan dlinyadaki bir c;ok ulusal harita iiretim kurulu

§u, blit<;e s~n~rlamalar~ nedeniyle ekonomikligi slirekli olarak on planda tut

ma zorunlulugu ile kar§~ kar§~yad~r. Bu gerc;ekten hareketle ylikseklik veri 

tabanlar~ ulusal eografi veri tabanlarln~n ayr~lmaz bir bile§eni olarak dli

§linlillip bu sistem yap~s~ ic;erisinde ele al~nmak durumundadlr. 

Ulusal SYM'nin §u anda en ekonomik yol olarak degerlendirilen meveut 

1/25.000 veya 1/50.000 olc;ekli harita serilerinden elde edildigi durumlarda, 

ba§lang~c; bollimlinde sozli edilen hata kaynaklar~n~n varhg~ gozonlinde tutu

larak, slirekli iyile§tirme yani dogrulugunu artt~rmak ic;in ortaya c;~kaeak 

olanaklardan en iyi §ekilde yararlanmay~ sagl~yaeak bir yontem izlenmeli

dir. 

Bu yontemlerin ba§~nda orto foto liretimi gelmektedir. Genelde SYM'nin 

ilk uygulama alanlarlndan biri olan ortofoto tekniginde kullan~lan yliksek

lik bilgileri c;ok klic;lik bolgeleri ic;erse de, ulusal ylikseklik veri taban~

n~n 0 bolgesi i<;in bir iyile§tirme olanag~ olarak degerlendirilmelidir.Di

ger taraftan bu ylikseklik bilgileri, liretilen ortofoto haritan~n ilerde 

sozkonusu olabileeek glineelle§tirme sorununu, sadeee yeni hava fotografla

r~n~n c;ekilmesiyle c;ozlimlenmesinde kullan~labileeektir. Dogal olarak boy

Ieee, meveut harita serisinin detay glineelle§tirilmesi de saglanm~§ olaeak-

t~r. 

Daha klic;lik olc;ekli harita serilerinin say~salla§t~r~lmas~ ile elde edi

len SYM, daha dli§lik dogruluga (ay~rma glieline) sahip olmakla birlikte lire

timleri h~zl1, koruma maliyeti a<;~s~ndan ekonomiktirler. Ancak bu a§amada, 
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SYM ile verilen yUzey ayr1nt1S1n1n derecesi, kullan1c1 beklentilerini kar§1-

layacak yeterlili~e sahip olma gereklili~ini de beraberinde getirmektedir. 

Sadece belirli bolgeler veya ozel uygulamalar i~in gereksinim duyulanda

ha. yUksek ay1rma gUcU ve daha yUksek do~ruluk i~eren SYM bilgileri, harita 

Uretim kurulu§unun ek Uretim planlar1na dayall klsml ol~meler ile kar§1Ian

malld1r. Bu tUr istekler, kurulu§un gelirlerini artt1rman1n yan1nda yUksek

lik veri tabanlnln kalitesini arttlrmada da bir olanak olarak de~erlendiri

lebilir. 

1§in bir diger yonU de, kullanlc1 isteklerinin zamanla degi§mesidir. Bu 

durum ~ok amaca yonelik yUkseklik veri tabanlarlna gereksinim oldugunu gos

terir. Daha ayrlntl1l dUzeyde ve daha yUksek kalitedeki isteklere yan1t vere

bilecek bir veri tabanl organizasyonu ve bunun sUrekli gUncel tutulmas1n1n 

onemi ayrl bir boyut olarak kendini gostermektedir /6/. 

b. Kalitenin Geli~tirilmesi 

SYM'de kalite geli§imi hem gUncelle§tirme (updating) hem de iyile§tirme 

(upgrading) yolu ile saglanl r • Buradaki gUncell~§tirme terimi, soz konusu ve

ri tabanlnda bilginin yenilenmesi ile ilgilidir. !yile§tirme ise, yeni bilgi

nin eklenmesi, gereksiz bilginin ~lkartllmasl ve/veya do~rulu~un, guvenilir

ligin, uygunlugun, gorUnUmun v.s. geli§tirilmesini i~erir. 

Du§uk aylrma gU~IU yUkseklik veri tabanlarl, volkanik faaliyetler, heye

lanlar, seller v.s. gibi nedenlerle topografyada onemli degi§imler olmad1k~a 

h1z11 bir §ekilde gUncelligini yitirmez. Ayr1ntll1 SYM ise, yol, baraj, ka

nal v.s. gibi insan faaliyetlerinin neden oldugu topografik degi§imlere s1k 

slk ugrar. Gerek insan faaliyetleri, gerekse do gal olaylar sonucu SYM'deki 

degi§imler, yeterli bir gUncelle§tirme sUresi belirlenerek yenilenmelidir. 

Kalitenin duyarl1k yonu, SYM'den hesaplanan bir yUkseklik degerinin ka

resel ortalama hatas1 ile ifade edilir. SYM'nin karesel ortalama hatasl iki 

bile§enden olu§ur; 

buradaki 0 2 kullanllan enterpolasyon yontemi ve ornekleme yogunluguna bagl1-
2 5 

dlr. OR ise soz konusu dayanak verilerinin duyarllll~l ile il~ilidir. 

DUzenli grid SYM'nde, bu iki bile§en, ba§ka bir ol~Uye ba§vurmaks1z1n 

kestirmek kolaydlr. ° : SYM'nin kendisinden ve kullanllan enterpolasyon yon-
5 
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teminin transfer fonksiyonundan kestirilebilir. GR'yi hesaplamak i~in ise 

kullanlcl, soz konusu yukseklik degerlerinin ol~um hassasiyetini tan1mlayan 

om' i bilmek zorundadlr. Uygun bir ol~um i~leminde, rastgele hatalar 0m'in 

en onemli bile§enleridir. 0 zaman oR' kullanllan enterpolasyon yonteminin 

transfer fonksiyonu ve ° 'den hesaplanabilir /6/. m 

Diger taraftan SYM'nin dogrulugunu (fidelity) ya da tamllglnl degerlen

dirmek i~in henuz uygulanabilir bir model olmamakla birlikte analitik alet

lerdeki superimposition sistemi kullanllabilir. 

Yuksek duzeyde iyile§tirme, ancak fotogrametrik yontemle ornekleme yapl

larak elde edilebilir. Topografik veri tabcnlnda yer almayan slrt hatlarl, 

kesikler ve toprak setleri stereomodellerden kolayca degerlendirilebilir.Ay

rlca, superimposition olanaglna sahip stereo degerlendirme aletleri kulla

nlldlglnda, e§ yukseklik egrilerindeki hatalar (otelemeler, bo§luklar v.s.) 

ara§tlrllabilir ve yapllan ol~umlerle duzeltilebilir. Sonu~ta yeni fotograf

larln kullanllmaslyla topografyadaki degi§iklikler incelenir ve guncelle§

tirme i§lemi ger~ekle§tirilmi§ olur. 

3. OTOMATtK SYM ORETtMt 

Klasik SYM uretimi hangi yontemle (fotogrametrik, ~izgisel harita veya 

araziden) elde edilirse edilsin en zaman allCl ve yorucu bolumunu veri top

lama a§amasl olu§turmaktadlr. Sonu~ta operatore baglmll UZUIl ve slklCl bu 

i§lem, insandan kaynaklanan hatalarln ayrl bir kaynagl durumundadlr. Temel 

du§unce olarak, insandan kaynaklanan hatalarl en aza indirmek ya da butu

nuyle ortadan kaldlrmaYl hedefleyen otomasyon teknigi, son Ylliarda her 

alanda oldugu gibi SYM uretiminde de kullanllmaya ba§lanml§tlr. Beraberin

de elektronik ve bilgisayar teknolojisinin ustun yeteneklerini de kullanan 

bu sistemler, operatorleri usandlrlcl ol~um i§inden kurtarmanln yanlnda,da

ha hlZll ve hassas gorev yapllmaslnl sagllyacak bir geli§me ~izgisini ba§a

rlyla surdurmekte ve klsa bir sure sonra stereo fotogrametrinin gelecegini 

temsil edecegine kesin gozuyle bakl1maktadlr. 

SaYlsal bu tur sistemler1e ~a11§abi1mek i~in gorilntu~erin de saylsal 01-

maSl gerek1i1isi, 1972 Yl11ndan itibaren uzaya gonderi1meye ba§lanan uzak

tan a1g11ama ama~ll LANDSAT uydu1arlndaki ~ok bant11 algllaYlcllardan elde 

edilen saYlsal gorilntillerin, bu alanda ilk uygulama ~all§malarlnln temeli

ni olu§turmaslna neden olmu§tur.Ardlndan SPOT uydusunun stereo gorilntilleri

nin devreye girmesiy1e soz konusu teknik, biltunuyle stereofotogrametrinin 

esaslarlnl benimsemi§ bir yaplya donu§~u§tilr. 
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Say~sal ylikseklik bilgilerinin, otomatik korelasyon tekni~i kullanarak 

stereo uydu goriintlilerinden elde edilmesi yonlindeki ~al~§malar glinlimlizde bli

ylik geli§im gostermi§tir. Paralaks farklar1n1 belirleyerek say~sal yliksek

lik modelini elde etme §eklinde kullan~lan bu teknik, gorlintli ~iftlerinin 

~ak1§t1r11mas~n~ gerekli k11maktad~r. Soz konusu geometrik model, yorlinge 

bilgileri ve yer kontrol noktalar1n1n eklenmesiyle tamamlanmaktad1r. Gorlin

tli korelasyonu e§lenik (epipolar) hatlar boyunca olu§turulan kenar veya de

tay (feature) noktalar1n1 esas a11r. 

9u anda Fransa'da IGN ve SEP, Kanada'da MDA ve DIGIM, tngiltere'de Uni

versity College London, tsve~te SATlMAGE, A.B.D. 'de Geospectra ve ~elch,oto

matik korelasyon teknikleri ile SYM liretmektedirler /5/. 

Stereo SPOT gorlintlilerinden otomatik korelasyon tekni~i ile SYM olu§tur

mada li~ ana i§lem a§amas1 bulunmaktad1r. Bunlar: tki gorlintlinlin stereo ~a

k1§t1r11mas1 (matching),li~ boyutlu yer koordinatlar1n~ olu§turmak i~in uzay 

geriden kestirmesi ve dlizenli SYM matrisini elde etmek i~in enterpolasyon 

i§lemidir. 

Otomatik korelasyon tekni~i li~ tlir ~ak1§t~rma algoritmas~ kullanmak

tad1r. Birinci teknik, gorlintlideki detaylar1 se~ecek operatorli ilgilendir

mektedir. Gorlintlide belli ba§11 noktalar1 tan1mlamak i~in istatistiksel yon

temler kullan11makta ve ozellikle kolay tan1mlanabilen s1n1rlar ile homojen 

ytizeyli gorlintlilerde ba§ar~11 olunmaktad1r. Bu teknik ile SPOT gorlinttilerin

den daha ~ok LANDSAT gorlintlilerinde ba§ar1 sa~lanm1§t~r. 

tkincisi, gortintlideki kenarlar1 tan1mlayan kenar baz11 ~ak1§t1rma olup 

stereoskopik ~iftlerde bunlar ili~kilendirilir.ij~tincli teknik ise. iki gortin

tlide birbirine kar§111k gelen par~alar1 ~ak1§t1rmak i~in en kti~lik kareler 

yontemini kullanan alan baz11 ~ak1§t1rma i§lemidir. Bu teknik ile ozellik

Ie SPOT gortinttileri iizerinde ba§ar1 sa~lanm1§t1r. 9ak1§t1rman1n bu ti~ ttirti 

de ~o~u kez birlikte kullan111r /5/. 

De~i§ik gtinlerde fark11 1§1k ve iklim ko§ullar1nda a11nm1§ stereo gortin

tlilerdeki doku (texture) de~i§ikli~i olduk~a ayk1r1 gorlintimler sergiledi

~inden. uygulanacak her korelasyon tekni~i i~in sorun yaratacakt1r. Ayr1ca 

bulut ve pus di~er sorunlar aras1nda yer almaktadLr. Her ~ak1§t1rma tekni~i 

iyi bir ba§lang1~ yoneltmesine gereksinim duyar. Efemeris ve durum bilgile

ri bu yoneltmeye yard1mc1 olmakla birlikte kontrol noktalar1na yoneltme,~a

k1§t1rman1n ba§lang1~ kestirimini daha iyi verir. Yukar1 enlemlerdeki SPOT 

gortinttileri aras1ndaki bliytik dontikltikler de sorunlara neden olmaktad1r. 
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Diger taraftan uydu gorlintlilerinin SYM ile birlikte kullan~lmas~ sonucu 

elde edilen li~ boyutlu (3D) perspektif gorlintliler de say~sal gorlintli i,leme 

sistemlerinin glincel ~al~,mal-ar~ aras~nda yer almaktad~r. 

Uydu gorlintlilerinden SYM elde etme ve geli,tirme ~al~'lnalar~ devam eder

ken, soz konusu teknigi hava fotograflar~na uygulama yonlindeki ~abalarda son 

y~llarda bliylik bir art~, gozlenmektedir. Say~sal gorlintli bilgileri, ya fo

tograflar say~salla,t~r~larak ya da dogrudan say~sal kamera gorlintlileri kul

lan~larak elde edilmektedir. CCD (Couple Charged Device) kameralar ad~ da 

verilen say~sal hava kameralac~ lizerindeki ~al~,malar henliz deneme a,amas~n

dad~r. Yak~n mesafe fotogrametrisi i~in liretilen say~sal kameralardan daha 

iyi sonu~lar al~nm~,t~r. Hava fotogrametrisinde kullan~lacak olanlar~n tek

nik performaslar~n~n daha da geli,ecegi ve say~sal fotogrametri uygulamala

r~n~n geni,leyecegi limit edilmektedir. Ayn~ dli,lince yap~s~ndan hareketle, 

boyuna stereo izlemeli (along-track) MOMS uydusundan kullan~lacak olan dog

rusal dizili (linear-array) kameran~n tasar~m~, yer lizerin~e 4.4 metrelik 

piksel ay~rma glicline sahip olmas~ nedeniyle son derece dikkate deger bulun

maktadu /1/. 

Ayr~ca son zamanlarda, hava fotograflar~n~ say~sal hale donli,tlirmek i~in 

kullan~lan taray~c~ sistemler, yliksek hassasiyetli say~sal fotogrametrinin 

gereksinim duydugu ay~rma glicli ve geometrik dogruluk beklentilerini kar,~la

yacak dlizeye eri,mi,lerdir. 

Sayualla,t~r~lm~, fotografik gorlintlilerden, otomatik SYM olu,turmaya 

yonelik ~al~,an sistemlerin ula,t~g~ temel ozellikler olarak; 

a. U~u§ yliksekl iginin yaklaFk 7,00,1 dlizeyinde duyarlik. 

b. Her model i~in ay~rma glicline bag11 olarak degi,en 1,5 ile 5 saat 

aras~ndaki hesaplama h~z~, 

c. U~ boyutlu gosterimde kar~§~khklara neden olan tek aga<;;, ev gibi 

detaylar1n ortaya <;;~kard~g~ kaba hatalar~ ara,t~ran ve gideren ro

bust olanag~, 

d. K~r~k hatlar~n~ (breake-line) ara,t~rma yetenegi, 

e. t~ ve d1, kalite kontrolu, 

s~ralanabilir /3/. 

SYM liretiminde, diger bir geli§me de, havada ta,~nan laser profilleme ve 

ta'~y1c~lar ile saY1sal ylikseklik modellerinin dogrudan elde edilmesi ile 



ilgilidir. Ormanl~k ya da yo~un bitki ortUsu kapl~ alanlarda yuksek do~ruluk 

perfOrmanSln~ kanltlaml§ bu sistemler, gelecekte fotogrametrik faaliyetlerin 

ayrl bir par~aslnl olu§turacaktlr /1/. 

Sonu~ta, SYM verilerinden turetilen e§ yukseklik e~rilerinin yanlnda,sa

Ylsal e~im modelleri, e~im haritalarl, goruntU haritalarl, perspektif gorun

tliler, golgeleme v.s. gibi lirunler yeni liretim ~e§itleri olarak kendini gos

termektedir. 

4. ASTER ALGILAYICISI lLE SYM ELDE EDILMESI 

Bu ba§llk altlnda, 1997 Yll1nda flrlatllmasl planlanan EOS-a uydu plat

formunda bulunan ASTER (Advanced Space borne Thermal Emission and Reflection 

Radiometer) algllaylclslndan elde edilecek SYM verilerinin duyarl~glna ili§

kin bir benze§im (simulation) ~all§maslnln sonu~larl aktarllacaktlr. ASTER 

algllaYlcls1nda; gorlinen ve yakln klZll otesi (VNIR) bolgede ~all§an ve ko

numsal aylrma glicli ISm olan li~ band, klsa dalga klZll otesi (SWIR) bolgede 

~all§an ve konumsal aylrma gucU 30m olan 6 band, termal klZll otesi (TIR) 

bolgede ~all§an ve konumsal aylrma gucU 90m olan S band olmak liz ere toplam 

14 band bulunmaktadlr. Diger taraftan VNIR radyometresi, B/H (baz/yukseklik) 

oranlnln 0.6 olarak ger~ekle§mesine olanak sa~llyacak on ve nadir optik sis

temleri ile stereoskopik gorU§ yetenegine sahip olacaktlr. Bu yetenek kulla

nllarak, sadece 3 boyutlu goru§ de~il SYM liretimi de ger~ekle§tirilebilecek

tir /2/. 

VNIR radyometresi, izleme yonune ~apraz ±8.S4 derecelik yonelme aC;lsl 

altlnda ve ±116 km lik bir alan ic;erisinde 60x60 km geni§ligind~ki gorlin

tuler elde edilmesini sagllyacaktlr. Uydu yorunge yuksekligi 70Skm, hlU ~_s~ 

7.Slkm/s olacaktlr. ASTER'in stereoskopik gorU§ ve SYM elde edilmesi ile il

gili esaslar §ekil-l ve 2'de gorlilmektedir /2/. 

EOS-a platformundaki ASTER'den tliretilen SYM'nin kuramsal duyarllk deger

lendirmesi, yer kontrol noktall/noktaslz varsaYlmlarl altlnda yapllml§tlr. 

Sonuc; olarak, SYM kestirim dlJyar11~1 ic;indeki karesel ortalama hata(r.m.s.) 

yer kontrol noktasl olmakslzln 3S.68m bulunurken yer kontrol naktall 27.98m 

bulunmu§tur. GPS allclslndan liretilen k~sin uydu konum verileri olmakslzln 

(r.m.s.) hatasl ise 169.92m olarak elde edilmi§tir /2/. 
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5. SONU~LAR 

Ulusal harita liretim kurulu§lar~nda fotogrametrinin gelecekteki en onem

Ii i§levi glincelle§tirmedir. Bu glincelle§tirme faaliyeti salt detay ag~rl~k

l~ degil saYLsal ylikseklik bilgilerini de i~erecektir. Bu yazLda; gerek §u 

ana kadar degi§ik §ekillerde liretilmi§, gerekse bundan sonra Uretilecek SYM' 

nin Uretimi kadar, gUncelle§tirilmesi ve iyile§tirilmesine yonelik geli§me

lerin de fotogrametri agLrlLklL oldugu vurgulanmaya ~alL§LlmL§tLr. Sonu~ ola

rak, operatorden ve ara i§lemlerden kaynaklanan hatalardan arLndLrLlmL§ 01-

mas~ nedeniyle, duyarlLgL ve ayLrma gUcli daha yliksek ve daha h~zlL SYM Ure

timi, bu konudaki ~alL§malar~n ana hedefi olmu§tur. denilebilir. 
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