
OZET 

SPOT UYDU GORONTOLERiNIN TOPOGRAFiK HARiTA ORETtMiNDE 
KULLANILABiLtRLiGI 

r~ustafa ONDER 

Orta l:il<;;ekl i topografik haritalann (1/50 000 - 1/100 000 gibi) tiretimi 

i<;;in, SPOT uydu gortinttileri yayg~n bir §ekilde kullan~lmaktad~r. SPOT uydu 

gortinttilerinin ay~rma gii<;lerinin ytiksek olmas~ (10 m.), stereo gortintti saj:!;

lama olanag~ ve ozellikle iki bant btittinle§mesi (P/XS) yapdd~g~nda olduk

c;a iyi sonu<;;lar vermesi gibi avantajlar~ vard~r. Pek "ok detaylar (orman, 

deniz k~y~s~, nehirler, ana yollar gibi) kolayca yorumlanabilmesine kar§~n, 

baz~ detaylar~n yorumunda hala gti<;;ltiklerle kar§~la§~lmaktad~r. Ancak, yak~n 

bir gelecekte, daha ytiksek ay~rma gti"lerine sahip SPOT uydular~ndan sagla

nan gortir.ttilerle, ozellikle yorumlama, planimetrik ve ytikseklik dogrulukla

r~ a,,~s~ndan olduk"a iyi son\l<;;lar~n elde edilebilecegi beklenmektedir. 

ABSTRACT 

SPOT satellite images have commonly been used to produce middle scale 

topographic maps such as at the scale of 1/50 000 & 1/100 000. High resolu

tion (10 m. in panchroma.tic mode), stereo viewing capability and obtaining 

a good result when combining two bands (p/XS) are mentioned as advantages 

of spot satellites images. 

Although a lot of features such as forests, coast lines, rivers and ma

in roads can be interpreted, there are still some problems in the interpre

tation of some other fea.tures. But it is expected that better results will 

be obtained in interpretation and accuracy of planimetry and height by using 

SPOT images which have the high resolution in the near future. 

1. GiRTS 

11ki 1986, ikincisi ise 1990 y~l~nda uzaya hrlat~lan ve hal en gorev 

yapmakta olan SPOT uydular~, kartografik ama<;l~ bir uzaktan alg~lama siste

midir. ytiksek ay~rma gtictinde gortintti elde etmesinin yan~nda stereo gozleme 

yetenegi, uzaktan alg~lama ama"l~ diger uydular aras~nda kendine ozel bir 

yer ayr~lmas~na neden olmu§tur. §u anda da, beklenen dogrulukta topografik 

uygulamalara olanak saglayan ba§l~ca uydu olma ozelligini korumaya devam 

etmektedir /8/. 
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SPOT uydu goriintiiIeri, ozellikie topografik uyguiamalara yonelik kulla

n~mda yiiksek bir performans gostermekteyse de bu performans~n be1.irli bir 

Slnlrlnln oimasl dogaldlr. Sozkonusu performans, flrlatll~§~ndan bu yana el

de edilen goriintiiIer iizerinde yaplian ge§itli uygulama 9all§malarl ile be

Iirlenmeye ve sln~rlamalarln ortaya konulmas~na 9al~§~lm~§t~r. 

Bu yazlda; topografik haritalarln igerdigi detayIarln fiziksel ve kiil

tiirel ozelliklerinin yorumlanmaslnda SPOT uydu goriintiilerinin potansiyelini 

sergileme dii§iineesi yatmaktadlr. Bu dti§tinee l§~glnda; Ttirkiye'n~n de tiyesi 

oldugu CERCO (Comit~ Europeen des Responsables de Ia Cartographie Offieiel

Ie) ve OEEPE (Organisation Europeenne d'Etudes Photogrammetriques Experimen

tales) gibi kurulu§larln 9atlsl altlnda gergekle§tirilen bu yondeki ara§t~r

rna 9all§malarlnln yanlslra, 1989 Ylllndan itibaren Harita Genel Komutanll

glnea, pIanl1 bir tiretim gergevesinde yiiriitiilen, SPOT uydu goriintiilerini 

kullanarak topografik harita yaplml ve giineelle§tirme faaliyetleri SlraSln

da kazanllan deneyimin, sonu9lar~yla birlikte degerlendirilmesi hedeflen

mi§tir. 

2. SPOT GORONTOLERINtN TOPOGRAFiK HARITA ORETIMINDEKi ETKtNLIGt 

a. Genel 

SPOT uydu goriintiilerinin topografik harita iiretiminde kullanllabilirli

gini olabildiginee gergege yakln boyutlarda ortaya koyabilmek i9in konunun 

90k yonlii ele al1nmasl, etkileyiei faktorlerin her birinin ayrlntlll ara§

tlrllmasl ve tiim bu 9all§malar~n yeterli diizeyde bir iiretim faaIiyetinin ka

zandlrdlgl deneyim ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu dii§iinee ile yola 91-

klldl.gl.nda, "yeterlilik" degerlendirmesinin kesin bir Sl.nl.r ile belirlenme

si zorlugu ortaya 9l.kmaktadl.r. Tiim bu zorluklara kar§l.n, konunun genel bir 

yakla§l.m igerisinde ele all.nmasl. halinde, meveut olanaklar ve sorunlara ko

§ut bazl. sonu9Iara varl.lmas~ da olasl.dl.r. Konu, bu perspektif gergevesinde 

ineeleneeek ve degerlendirmeler bu diizeyde yap~lmaya 9al~§l.laeakt~r. 

b. Konu Ozerinde Etkili Olan FaktHrlerin GHzden Gecirilmesi 

(1) Bolgesel Detay Zenginligi: 

Goriintiilerin kapsad~g~ bolgelerdeki bitki orttisti (orman, tarl.m alan

larl., mera vs.), hidrografya (akarsu, gal, deniz vs.), insan yapl.sl. tesisler 

(yerle§im alanlar~, hafriyat alanlarl., yollar vs.) gibi bir topografik hari

tan~n temel yapl.sl.nl. olu§turan detaylardaki eins ve ttir ge§itliliginin y~l.

Sl.ra bu detaylarl.n boyutlarl., yorumlamada btiytik onem ta§l.maktadl.r. 
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(2) Uydu Verileri: 

Alg~lay~c~ sistemin kay~t hatalar~ (striping vs.) nedeniyle ortaya 

~~kan gortintti bozukluklar~ yorumlamay~ az da olsa etkilemektedir. Ayrlca 

gortinttintin pankromatik (p) veya ~ok bantll (XS) olmaslnln yan~slra tek ya 

da stereo ~ift olu§turan gorUnttilerle yorumlama yapllmaslnda onemli etki

ler sozkonusudur. Di~eI taraftan stereo gortintUlerdeki Baz/Ytikseklik(B/H) 

oranlnln kti~tik olmasl topografik yUkseltilerin algllanmaslnda zorluklar or

taya ~lkarmakta ve yUkseklik duyarll~lnl dU§Urmektedir. 

Yorumlamada kullanllan gorUntUlerin saylsal veya film kopya olmasl,dU

zey farkl~llklarl (Level lA, lB, 2 vs.), de~i§ik renk kompozitlerine donU§

ttirUlmU§ ~e§itli ol~eklerdeki kart baskllar Uzerinde ~all§llmasl ya da p/XS 

kombinasyonlarlnln birlikte kullanllmasl, detay tanlmlamalarlndaki ku§kula

rl gidermede olduk~a yardlmcl rol oynamaktadlr /6/. 

(3) Yard~mcl Veriler: 

GorUntUntin kapsadlgl bolgeye ait orta ol~ekli (1/25000 - 1/100000) 

topografik haritalar, kU~Uk veya orta ol~ekli hava fotograflarl (pankroma

tik, renkli veya klzllotesi) ve bunlarln bUyUtme1eri, tematik haritalar 

(orman, jeoloji vs.) ve yer do~rulu~u ol~Um bilf,ileri, yorumlamaYl kolay

la§tlrmaslnln yanlnda duyarll~~nl artlrmada son derece onemli bir yer tut

maktadlr. 

GortintUlerin yorumlanmas~nda kullan~lan saYlsal gortintti i§leme sis

temlerinin veya analitik klymetlendirme aletlerinin kapasite ve kalitesiy

Ie birlikte yazll~m yetenekleri de son derece etkili olmaktad~r. Ayrlca bu 

donanlID yanlnda yer alan yard~mcl ~evre birimlerinin (say~salla§tlrlcl,ka

y~t edici/yazlc~, gorlintli ~lkt~ birimleri) i§lemleri hlzlandlrlcl, kolay

la§tlrlcl ve dlizenleyici etkisinin de gozard~ edilmemesi gerekmektedir. 

(5) Yorumlama Sonu~larlnln Analiz Yontemleri: 

Yorumlama farklll~klarlnln sozkonusu oldu~u durumlarda duyarl~g~ 

kestirebilmek i~in meveut yer dogrulu~u verilerinden yararlanll~r. Bu ya

rarlanma slraslnda alanlarln slnlflandlrllmasl ve hesaplarlnln yapllmas~n

da manuel (grafik) ya da saylsal sistemler devreye sokulabilir. Uygulanan 

yonteme gore duyarllk kestirimine esas olan ol~Utler ortaya konulmall ve 

analizler bu ol~Utler ~er~evesinde yanllmalldlc. Yapllan analiz ve buna ko

§ut istatistiksel kestirimler sonueu, yorumlama ve konum hatalarlnl saYlsal 

olarak belirlemek mtimkUn olabileeektir /6/. 
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c. Geometrik Modelleme 

SPOT gortinttisti, hava fotograf~ ile k~yasIand~g~nda,; daha geni§ bir aIa

n~ kapsamas~ yam.nda, yortinge tizerindeki hareketi s~ras~nda oldukc;a dtizenii 

durum degi§imi nedeniyIe, kay~t edi len pikseller ve bunIar~n kartografik iz

dti§tim sistemindeki koordinatlar~ aras~nda dogru iIi§kiye olanak saglayan son 

derece iyi bir geometrik duyarl~ga sahip oidugu gortiltir.yortinge ve uydunun 

konumu c;ok iyi bilindiginden SPOT verilerinin say~sal dogas~ bu iIi§kiyi 

bilgisayarda modellendirmeye olanak tan~maktad~r. 

Geometrik modelleme, kartografik koordinatlar (X, Y, Z) ve gortintti koor

dinatlar~ aras~ndaki (p,q) ili§kiyi tan~mlar (buradaki p sat~r indeksi, q 

ise stitun indeksidir). Bu ili§kileri olu§turmada birc;ok koordinat sistemi 

kullan~lmaktad~r. Bu koordinat sistemieri aras~nda Yerel Yortinge Sistemi,Uy

du Referans Sistemi, Alet (HRV) Sistemi, Gortintti Koordinat Sistemi ve Kar

tografik tzdti§tim Sistemieri s~ralanabilir. 

Koordinat sistemierinden de anla§~lacag~ tizere, HRV al.g~lay~c~s~n~n geo

metrik ozelliklerinin ve gortintti pikselinden yer noktasl kar§~I~glna uzanan 

geometrik izdti§timtin ayr~ntllar~nln bilinmesi gerekmektedir. Sozkonusu izdti

§tim i§lemlerini gerc;ekIe§tirirken degi§ik geometrik modelleme yontemleri kul

lan~lmaktadu. "Fotogrametrik Nirengi Teknigi" ad~n~ da verebilecegimiz bu 

yontemier yortinge parametrelerinden, dogruda§llk (Colinearity) modelinden 

veya ek parametrelerden yararlanmaIar~na gore degi§ik isimier aIt~nda an~

hriar /4/. 

Hangi yontem kuIIan~l~rsa kullan~lsln sonuc;ta yer kontrol noktas~na ge

reksinimi vard~r. Yer kontrol noktasl, kartografik koordinatlar~ ytiksek dog

rulukia bilinen bir noktad~r. Bunlar say~saIIa§tlrma masaslndaki bir harita

dan veya arazide olc;tilerek eide ediIebiIir. Bu noktalarln gortintti koordinat

lar~ da bilinmek zorunda olup gortintti tizerinde dogrudan olc;tiltir. Bu nedenle 

gorUntUde kolayca tan~mIanabilen noktalar olmalar~ gerekir. Mevcut harita 

Uzerinde yol kesim noktalarl, koprti gibi detaylar bu i§ ic;in sec;iIir. Hari

tan~n olmad~gl durumlarda, btiytittilmti§ kaglt baskl gortintti ile araziye gidip 

GPS gibi tekniklerle olc;tim i§lemi gerc;ekle§tirilebilir. Gereksinim duyulan 

yer kontrol noktas~ say~s~ kullanllan yonteme gore degi§mektedir (her model 

ic;in 6-20 nokta) /5/. 
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DonU§Um i§lemi i~erisine sokulan parametrelere baglL olarak eri§ilen ~eo

metrik dUzeltmeler, ~LktLlarLna [";ore dep;i§ik dUzeylere ayrLlLr ve isimlpndi

rilirler (Level lA, 2, S vs.). YorUngenin kesinligi nedeniyle, geometrik ola

rak dlizeltilmi§ gorlintUnUn geometrik kalitesi mevcut eski haritadan daha iyi

dir /3/. 

d. Topografik Harita Oretimi 

SPOT gorlintUlerinin topografik uygulama ama~lL kullanLmlarda sa~ladLgL 

olanaklarLn ba§Lnda stereo gorU§ yetenegi gelmektedir. Stereo gorlintli; aynL 

ya da farklL HRV aleti ile, istenen alan Uzerinden en az bir glinllik ge~i§

ler ile elde edilen iki ayrL gorlintliyli i~erir. Stereo gorlintliyli olu§turan 

~iftlerin se~iminde 4 ana etmen gozonUnde bulundurulur. Bunlar; 

(1) B/H oranL 

(2) tki gozlem tarihi arasLndaki fark 

(3) Her gorlintU i~in bulutluluk oranL 

(4) tki goriintii arasLndaki bindirme degeri 

YukarLda sLralanan ozelliklere uygun stereo gorUntliler, ar§iv katalogla

rLnLn incelenmesi suretiyle bulunur. Beklentileri kar§Llayamayan ya da mevcu

du olmayan stereo gorUntlilerin eldesi i~in sipari§ verilmesi gerekmektedir/l/. 

SPOT stereo gorUntlilerinin geometrik y~pLSL, normal hava fotograflarLndan 

son derece farklL oldugundan, klasik analog aietierie kLymetlendirilerek to

pografik harita liretimini ger~ekle§tirmeyi olanaksLz kLlmL§tLr. Analitik veya 

saYLsal (digital) aletlerle kLymetlendirilmesinde ise operator a~LsLndan faz

la bir egitime gerek dU~llmamaktadLr. Klasik stereo kLymetlendirme aletlerini 

bilen operatorler kendilerini kLsa sUre de bu yeni aletlere uyumlandLrabilmek

te ve aynL bilgi ve deneyimierinden yararlanabilmektedirler /7/. 

Geometrik a~Ldan planimetri ve ylikseklikte 10 m'nin altLnda elde edilen 

dogruluk son derece yeterli olmaktadLr. Detay tanLmlanmasLnda a§agLda da be

lirtilecek bir takLm zorluklara kar§Ln SPOT gorlintlilerinden topografik harita 

liretimi, ozellikle yUkseklik verilerinin eldesi ve dogruluk yonUnden olduk~a 

ba§arLlL bir uygulama alanL olarak kendini gostermektedir. Diger taraftan,uy

du gorlintlilerinden ortofoto harita liretimi, diger topografik uygulama alanla

rL arasLnda yer almaktadLr. AyrLca saYLsal ylikseklik bilgilerinin (DTM) oto

matik korelasyon teknigi kullanLlarak stereo ~iftlerden eldesi yonlindeki ~a

IL§malarLn eri§tigi ba§arL dlizeyi, bu baglamada kendini kanLtlamL§ etkinlik

Ier olarak goze batmaktadu /2/. 
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3. SPOT VERtLER1NDEN DETAYLARIN YORUMLANAB1L1RLIGl 

Bu ba"ihk aluneia, 1: ~OO(lO 01<;ek1 i bir topo~rafik haritan:w kenar bi1~i-

1eri (legend) esas allnarak SPOT uydu gortinttilerinden (fotografik, saYlsa1) 

<;e§itli yontem1erle yorumlama yapl1dlg1nda gerek CERCO gerekse OEEPE ara§tlr

malarlnln yanlslra Harita Genel Komutanllglndaki planll tiretim faaliyetleri 

c;erc;evesinde eri§ilen sonuc;lar ve etkinlik dtizeyi sergi1enmeye c;a11§llacak

tlr. 

Gene1de, detay bic;imi (yol1ar ve nehirler) veya dokusu (yerle§im alan1a

rl) araclllgl ile tanlm1anabilen obje1erin, saYlsa1 yontemlere klyasla, ma

nuel olarak daha iyi belir1endigi gozlenmektedir. Diger taraftan, spektral 

iz1eri bir digerinden c;ok az fark1a aYlrt edi1ebilen (orman cins1eri) Sl111f

larln, bilgisayar slnlflandlrma yontem1eri ku1lanllarak belirlenmesinde daha 

iyi sonuc; a11ndlgl gorli1mli§tlir. 

A§aglda, ana detay1arln yorum1anma sonuc;larlna ili§kin bilgiler sunu1mak

tadlr. 

a. Hidrografya 

Deniz, gol, golet ve havuzlar % 99 dogrulukla slnlflandlrl1abi1mektedir. 

Ancak klYl hatlarlnln sazllk ve sedimentlerle kapll olmasl veya dar gec;it1e

rin bulunmaSl durumunda, baZl zorluklarla kar§11a§llmaktadlr. Degi§ik gortin

tli verilerinin duyar11k lizerine etkisi c;ok azdlr. Sadeee pankromatik veri1er 

kul1anl1arak, klyl hatlarlnln belir1enmesi ve baZl kliC;lik iC; deniz1erin ara§

tlrl1masl, XS veri1erinin kullanllmaslna klyasla daha z:or olmaktadlr. K1Zll

otesi bilgi eksikligi sozkonusuysa, baZl yogun kozalak11 orman a1an1arl i<; 

deniz gibi yorumlanabi1mektedir. 

Suy1a kap11 a1anlarln Slnlr c;izgilerinin yorum1anmaslnda manuel yontem

ler otomatik yontemlere gore daha ba§arl1l olmaktadlr. 

Nehirlerin bir klsml gorsel olarak yorumlanabilmektedir. Pankromatik ste

reo c;iftler veya p/XS kombinasyonu veriler kullanlldlg1nda 5 m'den daha geni§ 

nehirlerde hata oranl % 6'dan % 29'a kadar degi§mektedir. En iyi sonuca, ana

litik klymetlendirme aletleri ile yorumlama yapl1dlglnda eri§ilmi§tir. Daha 

kliC;tik nehir1erin yorum1anmaslnda duyarllk dli§mektedir. XS verilerinin aylrma 

gticti, kar§11a§llan dar nehirleri duyarll bir bic;imde slnlflandlrmak i<;in ye

terli olmamaktadlr /6/. 
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b. Tarlm Alanlarl / \-aylrlar 

Genellikle tar~m alanlar~ duyarl~ olarak yorumlanabilmektedir. Tar~m. 

alanlar~n~n belirlenmesinde gortintUlerin kay~t zaman~ (tirtinUn geli§im done

mi) etkili olmaktad~r. Bu nedenle c;ogu kez tar~m alanlar~ tek s~n~f olarak 

degerlendirilmekte ve c;ay~rlarla birle§tirilme durumuyla kar§~la§~lmaktad~r. 

Boylece bu s~n~f~n ortalama duyarl~i1;~ % 85'den % 97'ye degi§mekte, gorsel 

yorumlamalardaki hatan~n btiytik k~sm~, tar~m alanlar~n~n belirlenememesinden 

kaynaklanmaktad~r. Ozellikle ormanla e;evrili ktie;tik tarlalar, fidanl~k veya 

ae;~kl~klarla kar~§t~r~labilmektedir. Baz~ alanlarda, mozaik ttirti modelleri 

yerle§im alanlar~ndan, yeni stirtilmti§ tarlalar~ ise hafriyat alanlar~ndan 

ay~rmak zor olabilmektedir. Geni§ fidanl~klar seyrek dokudaki yaprak doken 

ya da igne yaprakl~ ormanlar veya agae;l~kl~ batakl~klar, tar~m alan~ gibi 

tan~mlanabilmektedir. 

Tar~m alanlar~ ile ilgili olarak e;ok bantl~ gortinttiler, tek pankromatik 

gortinttilerden daha fazla bilgi i~ermekle birlikte, bu bilgiler topografik 

haritan~n i.e;erigi yontinden fazla bir anlam ta§~mamaktad~r. Stereo pankroma

tik gortinttiler kullan~lmas~ durumundaki zaman farkl~l~g~, tie; boyutlu gorti§ 

olu§turma ve sagl~kl~ tan~mlama yapmada zorluklar c;~karmaktad~r. 

S~n~r e;izp,ilerinin belirlenmesinde en iyi sonue;lara, XS/p kombinasyonlu 

gorlinttiler kullan~lmas~ ve ekranda manuel yorumlama yap~lmas~ ile eri§ilmek

tedir. Orne gin 1:50000 ole;ege bliyliltlilmli§ kag~t bask~ gorlintUler Uzerinde 

yorumlanan ayn~ veriler daha aZ duyarl~ sonue; vermi§tir /6/. 

c .. Oman Alanlan 

Orman~ olu§turan agac;lar~n kal~nl~k, ya§, seyreklik gibi ozelliklerinin 

yan~s~ra toprak tipi, toprak nemi ve tUrlerin kombinasyonlar~ndaki c;e§itli

ligin yans~mada ortaya e;~kard~g~ spektral degi§imler topografik harita lire

timinde her zaman anlrun11 olmamaktad~r. Bu nedenle gorlintli ie;erisinde yer 

alan ormanlar tek s~n~f alt~nda topland~g~nda duyarl~ sonuca eri§ilmektedir. 

Farkl1 orman alt s~n~flar~n~n spektral izleri SPOT ile kay~t edilen 

spektrum bolgelerinde yliksek dereceden korelasyonlu olmaktad~r. Egitimli(su

pervised) s~n~fland~rma yontemleri kullan~larak ayr~ ayr~ yorumlama yap~ld~

g~nda, dtlyarl~klar c;ok dli§lik kalmaktad~r. Baz~ yaprak do ken ormanlar~n fi

danl1k, tarla veya kar~§~k ormanlardan ayr~lamamas~ durumu ile de kar§~la

§~labilmektedir. 
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Tek orman Sl.nlfl. kullanl.ldl.glnda duyarll.klar, % 83'den % 92'ye degi~rnek

tedir. Kullanl.lan gorsel ve otornatik yonternler arasl.ndaki ortalarna duyarhk

larda sisternatik bir fark bulunrnarnaktadl.r. Sadece pankrornatik ve~iler kulla

nl.ldl.gl.nda elde edilen sonu9lar ise XS verilerininkine benzerlik gostermek

tedir. 

Hatall. yorurnlarnalar a9l.sl.ndan konuya bakl.ldl.gl.nda, P ve XS gortinttileri

nin her ikisi i9in de bu oranda ytikseklik gortilrnektedir. Ozellikle 9arn or

rnanlarl. bazl. kez batakll.k olarak Sl.nl.flandlrllrnakta, seyrek yaprak doken 

ormanlar ise fidanhk veya tarla ~eklinde ya da hi9 sl.ul.flandl.rl.larnarnakta

dl.r. Diger taraftan orman sl.nl.rlarl.nl.n dogru olarak ortaya 9l.karl.lrnasl.nda 

da zorluklarla kar~l.la~l.lrnaktadl.r. Buna en btiytik neden, ozellikle gorsel yo

rurnlarnalar i9in kontrasthk yetersizligidir (ornegin y,e§il tirtinlti tarla ya

nl.nda yer alan orman alanl.). 

d. Fidanllklar / A~lk Alanlar 

Fidanll.klar ve a9l.k alanlarl. birbirinden aylrmak zordur. 9tinkti gen9 or

rnanlar spektral olarak a9l.k1l.klara 01duk9a benzerdir. Sl.nl.f1andlrmanl.n di

ger bir zorlugu da, ya§ll. fidanll.k1arln yava§ yava§ gen9 orman1ara donti§tti

rti1rnesinden kaynaklanrnaktadl.r. 

Buradaki fidanhk terirni, iki rnetreden daha kl.sa aga9 ytiksekligine sa

hip ttirn gen9 orman1arl. kapsarnakta oluj), bu sl.nlf i9in duyarll.k oram, en iyi 

ko§ullarda % 65 c.ivannda kalrnaktadl.r. 

e. Batakl1klar 
1gerisinde orman bilgisi ta§l.rnayan a9l.k batakll.klaJ:l.n yorurnlanrnasl.nda 

duyarll.k oranl. yUksektir. Ancak bu slnl.fl.n spektral iz1eri, orrnan1arl. bun

lardan aYl.rt etrnek i9in yeterli farkll.ll.kta degildir. 

f. Yerlesim Alanlarl 
Yerle§irn alanlarlna ait gorsel yorurn1arnanln terne1 ozelligi ton (hue). 

detay (pattern), bi<;im, yer (site) ve birliktelik (association) nokta1arl.n

da toplanrnaktadl.r. BUyUk yerle§irn a1an1arl.nl.n tanl.rn1annlaSl.nda bir zorluk 01-

marnakla birlikte, igerisinden ge<;en yo1 agl.nl.n geni§ligine bagll. olarak ada 

ve parselleri aYl.rt etrnek rntimktin olabilmektedir. Ancak kti<;tik ve heterojen 

yapl.daki yerle§im alanlarl.nl.n belirlenrnesinde duyarll.ll.k dti§mekte, sl.nl.flan

dl.rl.lrnalarl. ise olduk<;a zorla§rnaktadl.r. 
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g. Hafriyat Alanlarl 

Kum ve ~ak~l y~g~nlar~n~ yorumlamada fazla zorlukla kar§~la§~lmamakta, 

bliylik ta§ ocaklar~ ise pon derece duyarl~ tan~mlanabilmektedir. Bunlar i~in 

ortalama duyarl~k degeri % 94' tlir. Ancak bu :nn~fa giren detaylar toplam 

gorlintli alan~ i~erisiude ~ok kli~lik bolgeleri kapsad~g~ndan, genel detay de

gerlendirmesi yonliuden etkisi az olmaktadlr. 

Diger taraftan slirlilmli§ k~ra~ tarla veya kli~lik yerle§im alanlar~n~n ba

z~ durumlarda hafriyat alanl gibi degerlendirildigi de olmaktadlr. Bitki or

tlisli ile kaplanml§ ta§ ocaklarlulu ormanllk alan gibi yorumland~g~na da 

rastlanmllii t1r • 

h. Yollar I Enerji Nakil Hatlarl 

10 m aylrma gliclinde veriler kullanlldlglnda yollar duyarllk olarak yo

rumlanabilmekte ve 5 m'den ~eni§ tlim yollar gorlintli lizerinde belirlenebil

mektedir. Tek §eritli yollarln (3-5 m) yakla§lk % 90'1 da yorumlanabilmekte

dir. Pankromatik stereo ~ift kullanlldlg~nda ise ham yollarln % 54'den faz

lasl tanlmlanabilmektedir. 

XS verileri yalnlz ba§lna kullan~ldlglnda, motorlu ta§lt yoilarl ve 2-3 

§eritli (7 m'den geni§) yollar iyi yorumlanabilmektedir. 2 §eritli ve 5-7 m 

geni§ligindeki yol slmb i~in hata oranl % 16-20 araslllda degi§mektedir. 

Ger~ekte yollarln slnlflandlrllmasl, oniarl yol olarak tan~mlamaktan da

ha zor olup, yorumlanabilirlikleri onemli derecede ya§larIna ve ~evresine 

baglldlr. XS verileri kullanlldlglnda, yeni slirlilmli§ tarla veya yerle§imala

nl ile ~evrili yollarln slk slk belirlenememesi durumu ile kar§lla§llmakta

dlr. Yeni yollar eskilerinden daha kolay gorlilebildiginden daha iyi yorum

lanmakta ve ~ogu kez haritadakinden daha yliksek SlnIfa konulmaktadlr. BaZl 

durumlarda ise kli~lik nehirler, lrmaklar veYa enerj i nakil hatlan_ yol olarak 

yorumianabilmektedir. 

Enerji nakil hatlarl, ormanilk aianiaria ~evrili oldukIarlnda ~ok iyi 

tanlmlanabilmekte, ba§ka tlirlli nadiren gorlilebilmektedirler /6/. 

Yukarlda belirtilen arazi Slnlflarl i~in degi§ik tlirdeki SPOT gorlintliIe

rinden eide edilen duyarllklara iIi§kin ozet,~izeige-l'de sunuImu§tur. 
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~ 
I 

ARAZi SINIFI XS 2xP XS+P 
(Renkl; ) (Stereo) (RenkILPank) 

1_ SU 98.5 98.5 99.5 

2_ TARIM ALAN! 88.3 95.0 95.0 

3_ {:AM ORMANI 52.5 - -
4_ LADiN ORMAN! 57.5 - -
!L KARI$IK 18.9 - -
6_ YAPRAmN! DMN ORMAN 29.9 - 17.0 

7_ roANLIK/ A9IK ALAN 54.1 38.9 59.2 

8_ YAPRAGINI DOKMEYEN ORMAN 80.2 - 87.7 

9. IJAT.4KLIK 18.4 - -
10_ YERLE$IM ALANI 71.2 53.5 53.3 

II- HAF'RiYAT ALAN! 70.2 73.4 -
12_ ORMAN 90.2 88.2 83.4 

13;... TARIM ALANI / MERA 93.7 - -
--_._._-----_._----- _. 

9izelge-l: Yorumlamada de~i§ik arazi s~n~flar~n~n duyarl~klar~ 

P 
(Ponkromatik) 

99.2 

87.0 

-

-
· - , 

- , 
1 

$6.9 
I 

-
, 

-
· 

- · 

-
90.3 
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4. SONUCLARIN DEGERLENDtRtLMESt 

YUkanda aC;1klanan deneyimler 1§1~1nda, de~i§ik SPOT gtiriintUleri ve c;e

§itli yorumlama yontemlerinden yararla.n1larak, bir topografik haritan1n 

ic;eri~inde bulunan fiziksel ve kUltUrel deta.ylar1n k1ymetlendirilebilmesine 

ili§kin sonu~ de~erlendi~eler a§a~1da s1ralanm1§t1r. 

a. SPOT gorUntUleri tek ba.§lar1na bir topografik harita ic;in gerekli 

arazi ottU bilgisinin tUmUnU sa~layamamaktad1r. Bolgesel detaylardan genel

de suyla kap11 alanlar, tar1m alanlar1 ve o~an alanlar1, alt s1n1f ayr1m1-

na gitmeksizin duyarh olarak yorumlanabilmekte, do~rusal detaylar kola:ica 

gortilebilmektedir. 

b. En iyi sonuc;lar, gorsel yorumlama yontemleri veya gorsel ve otoma

tik yorumlama yontemlerinin birlikte kullan1lmas1 durumunda elde edilmekte

dir. 

c. Araziyi orten s1n1f saY1S1n1n az 01mas1, alansal detaylar1n yorum

lanmas1nda, pankromatik veya XS gorUntUsU kullan1m1 aras1nda onemli bir fark 

gostermemektedir. Do~rusal detaylar ic;in 10 m ay1rma gUcUndeki verilerinUs

tUnlU~U aC;1kc;a gozlenmektedir. 

d. Orijinal gorUntU, uydu gorUntUsUnUn s1n1fland1rma gUvenilirli~i goz

onUne a11nd1~1nda, en onemli etmendir. Ancak gerc;ekte xs verilerinin bilgi 

ic;eri~i pratikte Uc; bantla s1n1r11d1r. Bu Uc; bant ise fark11 spektral izle

re sahip baz1 arazi ortUsii s1n1flar1n1 ay1rt etmek ic;in yeterli olmamakta

d1r. Bu durum, saY1sal s1n1fland1rma.larda XS verilerinin kullan1labilirli

~ini s1n1rlamaktad1r. P verilerinin daha yiiksek ay1rma gUcUne sa.hip 01mas1 

ise ar2zi ortii s1n1fla.r1n1n belirlenmesinde iyile§tirici bir rol oyna.mamak

tad1r. 

e. Tek goriintUyle k1yasland1~1nda stereo gorUntU ile c;a11§mdn1.1 kolay

l1~1 oldukc;a fazlad1r. Anca.k sozkonusu bolge ic;in, her an uygun nitelikte 

(B/R, bulutluluk, zaman ara11g1) ve gUncel goriintU c;ifti bulamama durumunda 

sipari§ verilmesi zorunlulu~u ve ek sUre gerekliligi ile ka.r§1la§1lmakta.d1r. 

f. GorUntU kalitesine, yorumlaY1c1n1n beceri ve deneyiminin katk1s1 01-

dukc;a fazlad1r. Di~er taraftan yorumlamalardaki hata oran1, dayanak verisi 

eksikli~ine ba~11 olarak artmaktad1r. 

g. Yorumlaman1n gtivenilirli~ini artt1rmak ic;in gorsel ve otomatik sis

temlerin birlikte kullan1m1, gUncel veri iste~ini kar§1lamak ic;in sipari§ 
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verilmesi, yer kontrol noktas~ihtiyae~ iC;in GPS 1Hc;tileri, zaman ve maliyet 

unsurlar~n~ olumsuz etkileyen faktorlerdir. 

h. Yorumlay~e~n~n deneyimi, i§in hassasiyeti, yorum1anan en ktiC;tik de

tay:m boyutu, c;ah§~lan alan~n btiytik1tigti, yontemi;:o rsal~§dabilirligi gibi 

c;e~itli etmen1er. yorumlamada hareanan insan gtieti stiresi tizerinde onemli 

etkiye sahiptir. Hareanan zaman, c;e§itli yontem1erin etkinligi hakk~nda c;ok 

gene1 hir fikir vermek1e birlikte, her km2 ic;in 10 iUi 46 dakika aras~nda 
degi§mektedir. Yorum1ama1ar say~sa1 yap~ld~g~nda bir km2 ie;in s~n~fland~r
rna, 0.4 ile 1.4 CPU dakikas~na gereksinim duymaktad~r /6/. 

Sonne; olarak SPOT uydusu yukar~da sozti edilen ttim olumsllz1uk1arl.na kar

§~n §u anda, gerek stereo gorti§ yetenegi gerekse elde ettigi gortintti1erdeki 

ytiksek ay~rma gtieti nedeniy1e uzaktan a1g~lama amac;l~ uydular aras~nda to

pografik c;al~§ma18ra oldukc;a uygun uydu olma oze11igini korumaktad~r. Oze1.-

1ik1e yerytiztintin bUytik olc;tide gereksinim duydugu 1/50000 ve 1/1.00000 gibi 

orta 01c;ek1i topografik harita tiretimi ve bun1ar~n gtince11e§tirilmesine tar

t~§~lmaz bir ko1ay1~k getirmi§tir. Topografik harita liretimi d~§~nda, orto

foto, kontrollu mozaik, say~sa1 yliksek1ik modeli gibi diger kartografik tirlin

ler elde ediminde de bek1enen dogru1ugu vermektedir. 

SPOT 1 ve 2'nin ard~ndan geleeek olan 3,4 ve 5 projeleri, ay~rma glielinti 

artlr~e~, gerek1i kontro1· noktas~ say~s~n~ aza1t~e~ ve e;ok bant1~ gorlintli-

1erde bant say~s~n~ c;ogalt~c~ yenilikleri de beraberinde getirmesi durumun

da, kullan~e~ ve ku11an~m alan~nda gittikc;e geni§leyen bir potansiyele ka

vu§acakt~r. 
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