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ÖZET 
 
Fotoğrafik anlamda panorama elde etme çabaları 1800’lü yılların sonlarında, farklı doğrultulardan çekilmiş birkaç fotoğrafın 
tam panorama elde etmek amacıyla birleştirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. “Panorama” Yunanca iki kelimenin birleştirilmesi ile 
oluşan bir kelimedir. “pan” bütün, “horama” görüş anlamındadır. Teknolojideki gelişmeler, geniş görüş açısı elde edebilmek 
için kameralar ile birlikte özel aynaların ya da özel merceklerin (balıkgözü gibi) kullanıldığı yeni modern yöntemler 
sunmaktadır. Tek bir görüntü ile bize geniş ölçüde bilgi vermesi, bu bilginin işlenebilirliğinin olması, üretimi kolaylaştırması ve 
sürecini hızlandırması panoramik görüntü sistemlerini seçilir duruma getirmektedir. Bu çalışmada panoramik görüntü, 
donanımsal olarak panoramik görüntü elde etme teknikleri, panoramik görüntülerin kullanımı ve son olarak panoramik 
görüntülerin fotogrametrik değerlendirmede getirebileceği avantaj ve dezavantajlara değinilmiştir. 
. 
 
Anahtar Sözcükler: panoramik görüntüleme teknikleri, kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları   
 
ABSTRACT  
 
PANORAMIC VISION AND APPLICATION METHODS 
 
Attempts to acquire photographic panoramas have started in the late 1800's; it has been done by combining of several 
photographs taken from different directions to acquire a panorama. “Panorama” is a word which is formed by combining two 
Greek words. “pan” means the whole and “horama” means view. Technological developments provide new contemporary 
methods in which special mirrors or unique lenses (e.g. fisheye) are used in combination with cameras in order to obtain a wider 
angle of view. Panoramic imaging systems are preferred since they give extensive information with a single image, this 
information has the potential of being processed, they facilitate the production and accelerate the process. In this study, 
panoramic image, equipments of panoramic image acquisition, usage of panoramic images and finally, advantages and 
disadvantages of panoramic images in photogrammetric evaluation are examined. 
. 
 
Keywords: Panoramic imaging techniques, applications, advantages and disadvantages. 
 
1. GİRİŞ  
 
 “Panorama” Yunanca iki kelimenin birleştirilmesi ile oluşan bir kelimedir. “Pan”bütün, “horama” görüş   
anlamındadır (Baştanlar, Y.,  2005). Coğrafyadan, endüstriye, mimariden, insana kadar her konu, içerisinde “genişi” 
barındırdığı sürece panoramaya malzeme olmuştur. 180 derece ve üzeri panoramalar, içinde barındırdığı bir öğeyi 
özne yapmaz. Öğelerin birlikteliği özneyi, yani panoramanın kendisini vurgular Bu tür panoramada, öğeler kendi 
içinde sahne çalmak için birbirleriyle yarışmaz, içinde yer aldıkları fotografın bütününü ilgi merkezi yaparlar 
(Ergand, Ç.,  2006). Baş döndürücü bir hızla gelişimini sürdürmekte olan sayısal teknoloji, belki de en sert 
değişimleri fotograf alanında yarattığı devrimlerle yaşatıyor. Panoramik fotografta, bütün bu köklü değişimlerin 
paralelinde teknolojisini geliştirmekte, yazılımlarla olduğu kadar yepyeni mekanik tasarımlarla geliştirilen ve sayısal 
teknolojisi ile desteklenen alternatifleri ile yine gözün sınırlı mekan algısına karşı gelerek, çok merkezli bakışla ele 
aldığı mekanı, yine heyecan veren ve şaşırtan yepyeni sunumlarla (üç boyutlu video yerleştirme, multi medya 
interaktif sunumlar gibi) izleyenine aktarmaktadır (Ergand, Ç.,  2006).   
 
Bu çalışmanın, ikinci bölümünde sayısal panoramik görüntü elde etme teknikleri donanımsal olarak incelenmiştir. 
Üçüncü bölümde panoramik kameralar ile yapılan mühendislik uygulamalarından bazı örnekler verilmiştir. 
Dördüncü bölümde panoramik görüntü kullanımının avantaj ve dezavantajlarına değinimiştir. Sonuç bölümünde ise, 
küresel görüntü elde etme tekniklerinin gelişimi, günümüzde ulaştıkları nokta ve geleceği ile ilgili genel bilgi 
verilmiştir.    
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2. SAYISAL PANORAMİK GÖRÜNTÜLERİ ELDE ETME TEKNİKLERİ 
 
Teknolojideki gelişmeler, geniş görüş açısı elde edebilmek için kameralar ile birlikte özel aynaların ya da özel 
merceklerin (balıkgözü gibi) kullanıldığı yeni modern yöntemler sunmaktadır. Çoklu görüntülerin elde edilmesi ve 
birlikte birleştirilmesi panoramik görüntü elde etmek için hala kullanılır ve bazı uygulamalar için yüksek çözünürlük 
sağlama avantajına sahiptir. Fakat gerçek zamanlı uygulamalarda önemli miktarda sonradan işleme yöntemleri 
kullanıldığından verilerin kullanılabilir hale getirilmesi zaman almaktadır  (Baştanlar, Y., 2005). 
 
Bilgisayarlar ve yazılım, sayısal fotografın diğer alanlarında olduğu gibi sayısal panoramanın da belkemiğini 
oluşturur. Bilgisayarlar, yüklü görsel dosyaları açabilmeye ve işlemeye uygun yeterli bellek ve işlemciye sahip 
olmalı, kullanılacak yazılım ise belirlenen amaç doğrultusunda ihtiyaca cevap verecek en uygun seçenek 
düşünülerek, tercih edilmelidir. Bu seçim aşağıda sıralanan kiterler göz önünde bulundurularak yapılabilir: 
 

1. Özel bir objektif ve makine tiplerini destekleme ve tanımlama, 
2. Panoramanın ihtiyaç gösterdiği, özel amaçlı birleştirme seçeneklerine (doğrusal, küresel, silindirik, kübik) 

sahip olurluk, 
3. Hızlı kullanım menüsü yaratma, 
4. Panoramaya görsek ve işitsel bağlar (hareketli yazı, ses gibi) katabilme özelliğini destekleme, 
5. Fotograf (Jpeg, Tiff, Bmp, Gif, Avi, Macpaint gibi) ve multimedya dosyaları Avi, Wav, Midi, iMove, 

Opix, Qtvr, Ivr gibi) olarak saklayabilme, 
6. çıktı dosyası formatı (video formatında oynatım (QuickTime Virtual Reality) ya da web sayfası yaratma 

(Html) gibi, 
7. Maksimum çözünürlük, 
8. İşletim sistemi (Windows, Mac, Linux), 
9. Fiyatı, 
10. Kullanım kolaylığı, 
11. Hızı (bilgisayarlara ve işletim sistemine bağlı da değişebilir) ve etkinliği  (Ergand, Ç.,  2006).   

 
 
Şekil 1’de görüldüğü gibi panoramik görüntü elde etme yöntemleri donanımsal olarak iki ana başlık altında 
toplanmıştır (Parian, J.A,  2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Panoramik görüntü elde etme teknikleri.  
 

2.1. Yansımalı (Katadioptik) Sistemler 
 
Kamera merceği ve ayna(lar)dan oluşan görüntüleme sistemleri için katadioptik sıfatı kullanılır. Katadioptrik terimi 
ışını yansıtan elemanlar için, dioptrik ise ışını kıran elemanlar için kullanılır. Dolayısıyla katadioptrik sistem, 
yansıtan-kıran bir optik sistem olarak tanımlanabilir (Baştanlar, Y.,  2005). 
 
Katadioptrik sistemler başlıca iki ana sınıfa ayrılabilirler. “Tek merkezli” ve “Çok merkezli”. Tek merkezli 
katadioptrik sistemden anlatılmak istenen; ışık ışınlarının ayna üzerinde bir tek noktayı hedef almasıdır. Objeden 
gelen ve hiperbolik aynanın odak uzaklığına (tek merkeze)  hedeflenen A, B, C ışık ışınları kamera merkezinden 
(pinhole) geçmek üzere ayna yüzeyinden yansıtılır (Baştanlar, Y.,  2005). Bununla birlikte çok merkezli katadioptrik 

YANSIMALI (KATADİOPTRİK) 
 

 Tek Aynalı (Single Mirror) 

 Çok Aynalı (Multi Mirrors) 

YANSIMASIZ (DİOPTRİK) 
 

 Çok Algılayıcılı Sistemler (Camera Cluster) 

 Balıkgözü Mercekler (Fisheye Lens) 

 Doğrudan Tarama (Direct Scanning) 

 Birleştirme (Stitching) 

SAYISAL PANORAMİK GÖRÜNTÜ              
ELDE ETME TEKNİKLERİ 



C. Şahin, B. Ergün: Panoramik Görüntü ve Kullanım Alanları  

 
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 Ekim 2012, Zonguldak 

sistemde yeryüzü noktalarından gelen ışınlar ayna üzerinde tek bir noktayı hedef almaz. Bu nedenle tek bir iz 
düşümü merkezi koordinatı hesaplanamaz. Tek merkezli sistemlerdeki tek bir izdüşüm merkezi koordinatının 
hesaplanabilmesi mümkündür. Çok merkezli sistemlerde tek bir iz düşüm merkezi koordinatı hesaplamak mümkün 
değildir (Baştanlar, Y., 2005). Şekil 2’de tek merkezli ve çok merkezli katadioptik sistemlerde yeryüzü 
noktalarından gelen ışınların ayna merkezine göre yansıması sunulmuştur (Baştanlar, Y.,  2005). 
 

 
 

Şekil 2. Tek merkezli ve çok merkezli katadioptik sistemlerde ışığın yönleri.  
 

 
Katadioptrik sistemler, kullanılan ayna sayısına göre tek aynalı sistemler ve çok aynalı sistemler olmak üzere ikiye 
ayrılır. 
 
2.1.1. Tek Aynalı (Single Mirror) 
 
Hiperbolik ayna kullanan katadioptrik sistem örneği Şekil 3’te gösterilmektedir. Tek aynalı sistemlerde merceğin 
önünde bir adet ayna sistemi kullanılmaktadır. Tek iz düşüm merkezli, geometrik doğruluklu perspektif görüntü 
üretmeye imkan vermeleri en önemli özellikleridir (Baştanlar, Y.,  2005). 
  
Burada hiperbolik aynadan ışınların yansıması ve normal kameranın görüntü düzlemine düşmesi gösterilmektedir.   
Objeden gelen ışık ışınları, P(X,Y,Z) ayna yüzeyinden yansır ve görüntü düzleminde iz düşürülmek üzere kamera 
merceğine gider (Baştanlar, Y.,  2005).   Şekil 4’da ayna mercek kombinasyonlu bir sistem görülmektedir 
(Baştanlar, Y.,  2005).   
 

                                    
 
 
 
 

Şekil 4. Ayna-mercekten oluşan katadioptrik  
algılayıcı örneği.  
 

Şekil 3. Hiperbolik ayna ile panoramik görüntü 
oluşumu. 
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2.1.2 Çok Aynalı Sistemler 
 
Çok aynalı sistemler, görüş açısının ve mesafe ölçmelerindeki doğruluğun arttırılmasını sağlamak amacıyla, birden 
fazla aynanın ve mercek sisteminin Şekil 5’de gösterildiği gibi çeşitli kombinasyonlarda bir araya getirilmesi ile 
oluşur. Dışbükey ayna sisteminin (çifti) çift kamera ile birlikte kullanımı ile ilgili kombinasyonlar Şekil 5 (a) ve (b) 
göstermektedir. Şekil 5 (c), (ç), (d) ‘de ise tek kamera ile çift dışbükey/içbükey ayna kombinasyonlarını ifade 
etmektedir (Parian, J.A,  2007). 
 
 

 
Şekil 5: Çok aynalı sistemlerde çeşitli ayna ve kamera kombinasyonları.  

 
2.2 Dioptrik Sistemler 
 
2.2.1 Çok Algılayıcılı Sistemler 
 
Bazı özel sayısal panoramik kameralar ile operatör olmadan da birleştirme işlemi, kısa sürede yapılarak panorama 
elde edilebilir. Birden fazla kameraya sahip sistemlerde algılayıcılarla aynı anda fotoğraf çekilmekte ve bu 
fotoğraflar otomatik olarak birleştirilip panoramik görüntü elde edilmektedir (Kwiatek, K.,  2005). Şekil 6’da çok 
algılayıcılı sistemlere örnek olarak Ladybug2 panoramik kamera sistemi verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. Çok algılayıcılı kamera sisteminden Ladybug2. 
 
Çok algılayıcılı panoramik kamera sistemlerinin en önemli avantajı yüksek çözünürlükleri ve bu çözünürlüğün 
görüş alanının her doğrultusu için aynı olmasıdır (Sato, T., vd, 2004). Çok algılayıcılı panoramik görüntüleme 
sistemlerinin dezavantajı, algılayıcılar (kameralar) için bir tek iz düşüm merkezi elde etmenin zorluğudur 
(Uyttendaele, M., vd, 2003).   
 
2.2.2 Balıkgözü Mercekler 
 
Görüş açısı 100 derecenin üzerindeki geniş açılı (çok kısa odak uzunluğuna sahip) objektiflere balıkgözü (fisheye) 
mercek ismi verilir. Böylece tek balıkgözü mercek görüntüsü manzaranın bir büyük parçasını temsil eder 
(Schneider, D., vd, 2009). Balıkgözü optikler CCD (Charge Couple Device) ya da CMOS kameraların üzerine 
yüksek teknoloji gerektirmeden yerleştirilirler. Harici ayna ya da dönme aygıtı gerektirmezler. Bu yüzden bu 



C. Şahin, B. Ergün: Panoramik Görüntü ve Kullanım Alanları  

 
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 Ekim 2012, Zonguldak 

optikler küçük boyutlardadır ve her hangi bir bakım gerektirmezler (Abraham, S., Förstner, W., 2005).  Şekil 7’de 
balıkgözü mercek düzeneği gösterilmektedir (Parian, J.A,  2007). 
 

 
Şekil 7: Balıkgözü (fisheye) mercek düzeneği.  

 
Balıkgözü mercekler algılayıcı formatı ile ilgili olarak daire çapının boyutuna göre dairesel ve tüm biçim balıkgözü 
mercekler olarak iki sınıfa ayrılırlar. Dairesel balıkgözü merceklerin, görüntü dairesi tümüyle görüntü algılayıcısının 
içerisindedir. Görüntü dairesinin çapı, algılayıcının kısa kenarı kadardır (Şekil 8(a)). Tüm biçim balıkgözü 
merceklerin görüntü dairesi çapı ise algılayıcı formatın köşegenine benzer, bu yüzden köşegen balıkgözü mercek 
olarak isimlendirilirler (Şekil 8 (b)) (Schneider, D., vd, 2009). 

  
 

Şekil 8: (a) 180° Dairesel balıkgözü mercek.   (b) Köşegenel balıkgözü mercek.   
 

2.2.3. Doğrudan Tarama Sistemleri 
 
Sayısal panoramik kamerada algılayıcı sabit dönme ekseni etrafında hareket eder ve silindirik bir yüzey tanımlar. Bu 
yüzden, bu çeşit kameralar döner çizgi kameralar olarak da adlandırılırlar. Böylelikle kamera etrafındaki alan 
yatayda 360 derece kadar yataylıkla taranabilir. Düşeyde kameranın görüş açısı merceğin odak uzaklığına ve 
algılayıcı genişliğine bağlıdır. Bir sahnenin fotoğrafı çekilirken, Şekil 9’da gösterildiği gibi kamera bir motor 
vasıtası ile ekseni etrafında tüm çevreyi taramak ya da kaydetmek için döner (Kwiatek, K., 2005). Tarama 
teknolojisi yüzünden, sayısal panoramik kameralar hareketli objeleri filme almaya çok uygun değildirler. Fotoğraflar 
alınırken gün ışığının miktarı kameranın dönme hızını etkiler. Uygun ışıkla bir panoramayı filme almak için gereken 
zaman yaklaşık bir dakika iken, daha karanlık ortamlarda çekim zamanı 10 dakikadan fazla sürebilmektedir 
(Kwiatek, K., 2005).  Bu tarz kameralarla gece görüntü almak, diyafram (shutter) hızını aşırı şekilde arttırmakta ve 
hareket eden ışık bozulmalarına sebebiyet vermektedir. Şekil 10’da bir döner sayısal panoramik çizgi kamera örneği 
olan EYESCAN M3 gösterilmektedir  (Kwiatek, K., 2005). 
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2.2.4. Birleştirme (Stitching) 
 
Üç boyutlu sahnenin bir parçasının daha geniş formda sunumu, bir dizi görüntü setinin kaydını gerektirir. 
Birleştirme tekniğinde, geleneksel kamera ile yeteri sayıda görüntü alınır, komşu fotoğrafların birbirlerini örten 
ortak bölgelerini kullanan bindirme tekniği ile tek görüntüler, bu amaç için üretilmiş yazılımları kullanılarak, bir 
panoramaya çevrilir.  
  
Çok sayıda görüntünün elde edilmesi ve birlikte birleştirilerek panorama yapılması hala kullanılır ve yüksek 
çözünürlük avantajına sahiptir. Fakat önemli miktarda operatörsel işlemlere ihtiyaç duymaktadır. Bu tekniğin 
avantajı; Özel kamera donanımı, özellikle bir kamera ve mercek kombinasyonu gerektirmemesidir. Çok sayıda 
resim, tüm panoramanın çözünürlüğünü artırır.  Dezavantajı ise; Merceklerin görüş açısına bağlı olarak, küresel 
panorama oluşturabilmek için 15 ile 50 arası resmin küresel panorama için çekimi ve birleştirilmesi için gereken 
zamandır.   Küresel panorama elde etmede en hızlı yöntem iki yarı küre görüntü almaktır (Kwiatek, K., 2005). 
 
3. PANORAMİK GÖRÜNTÜLERİN KULLANIM ALANLARI 
 
Başlangıçta sanatsal amaçlı olarak kullanılan panoramik görüntüler, günümüzde çeşitli mühendislik alanlarında da  
kullanım olanakları bulmaktadır. Bu bölümde panoramik kamera kullanılarak yapılan çeşitli uygulamalardan 
örnekler verilmiştir. 
 
Fabrika bina dizaynları ya da modifikasyonu, açık deniz petrol platformları ve elektrik santralleri gibi büyük 
karmaşık endüstriyel yapıların hızlı dokümantasyonunda panoramik görüntülerin faydaları (Chapman D., vd., 2004) 
de incelemiştir. Panoramik görüntülerin Şekil 11’deki gibi karmaşık yapıların dokümantasyonunda hem maliyet 
açısından hem de depolama açısından kazançlı olduğu sonucuna varmışlardır (Chapman D., vd., 2004). 
 

 
 

Şekil 11: Karmaşık bir yapıdan elde edilen panoramik görüntü. 
 
Günümüzde pek çok insanın kullandığı, arabamızdaki navigasyon aletlerinden çoğumuzun cep telefonlarına kadar 
hayatımızın içine giren navigasyon yazılımlarında tarifler için kullanılan görsellik bir şehrin görünümünü 
algılamada yeterli değildir. (Verbree E..,  Anrooij A.V., 2004) yaptıkları çalışmada, şehrin gerçekçi bir modelini 
sokaklarda yürüyormuş gibi gerçek çevrenin bir türünün yaratılmasıyla bu problemi çözmeye çalışmıştır. Bunun için 
Cyclomedia şirketi tarafından Şekil 12’de gösterildiği gibi araç üzerine yerleştirilen fisheye lense sahip bir kamera 
yardımı ile panoramik görüntüler toplanmıştır (Verbree E..,  Anrooij A.V., 2004). 

Şekil 10. Sayısal panoramik Eyescan M3.  
 

Şekil 9. Döner sayısal panoramik kamera yapısı.  
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Şekil 12: Panoramik görüntü kayıt aracı. 
 
(Haggrén H., vd., 2004) yaptıkları çalışmada, panoramik görüntülerin üretilmesinde yapılmış olan çalışmaları ve 
panoramik görüntülerden 3D obje ölçümü için geliştirilen bir algoritmanın yanı sıra sayısal arazi modelleme, lazer 
tarayıcı nokta bulutu ile panoramik görüntü uyumu, stereoskopik görüntüleme ve panoramik görüntülere dayalı 
dokümantasyon uygulamaları için panoramik görüntülerin kullanımından söz etmiştir (Haggrén H., vd., 2004). Şekil 
13’de panoramik stereo çiftleri kullanımıyla oluşturulan sayısal arazi modellemesine örnek olarak bir DEM’in 
görüntüsü sunulmuştur. Dem elde etmek için kullanılan her bir panoramik resim dört adet resmin bireştirilmesiyle 
oluşmuştur (Haggrén H., vd., 2004).   
 

 
 

Şekil 13: Stereo çiftinin üzerine projelendirilen bir DEM.  
 
Lazer tarayıcı verisi ve geniş açılı görüntünün interaktif relative oryantasyonu kontrol noktaları, kontrol özellikleri 
ya da sayısal arazi modeli olmasa bile başarılı olacaktır. Bu özellik referans ölçümlerinin zor ya da uygulanması 
imkansız bile olan alanlarda özellikle avantajlıdır (Haggrén H., vd., 2004). 
 
Şekil 14’te interaktif yöneltilmiş panoramik görüntü üzerine projelendirilmiş lazer taramanın görünümü 
sunulmuştur. Bu şekilde yönlendirmenin binalara yapıldığı durumlarda çoğunlukla kenarlar boyunca görsel olarak 
kontrol edilir (Haggrén H., vd., 2004). 

 

 
 

Şekil 14: İnteraktif yöneltilmiş panoramik görüntü üzerine projelendirilmiş lazer taramanın görünümü. 
 
(Gurtner, 2008) panoramik görüntüler ile ilgili olarak bir hava fotogrametrisi uygulaması yapmıştır. Şekil 15’te 
Avustralya Queensland Teknik Üniversitesinde UAV platformu üzerinde optik sensor olarak balıkgözü merceklerin 
kullanımını inceleyen bir çalışmadan elde edilmiş balıkgözü mercek ve normal mercek görüntüsü gösterilmektedir. 
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Bu uygulamada panoramik görüntülerin alınması fisheye lensler ile yapılmıştır. Fisheye lensler hava aracına ek bir 
yük getirmeyen ve düşük maliyette yapılar olarak gözlemlenecek geniş bir alanı görüntüleyebilmiştir (Gurtner,A., 
2008).  
 

                  
(a)                                                                     (b) 

Şekil 15: (a)Fisheye lensle alınmış bir hava fotoğrafı, (b) Klasik lensle alınmış hava fotoğrafı. 
  

Panoramik görüntülerin kültürel mirasın dokümantasyonunda kullanımıyla ilgili çeşitli çalışma ve yayınları 
mevcuttur. Şekil 16’de Ad-Dair Tapınağı’nın alınan 360 derecelik panoramasından bir görüntü ve bu panoramanın 
bir küre üzerinde uygulanması sunulmaktadır (D’annibale E., Fangi G., 2009). Dokümantasyon için panoramik 
görüntüleri birleştirme yöntemi ile elde etmektedirler (D’annibale E., Fangi G., 2009). 
 

 
(a)                                                                              (b) 

Şekil 16: (a) Ad-Deir Tapınağı’nın sol panoramasından bir parça (b) Küre üzerinde yöneltilen panoramanın 
uygulanması . 
 
4.PANORAMİK GÖRÜNTÜLERİ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 
 
Sayısal panoramik görüntü elde etme sistemlerinin en önemli avantajı (birleştirme -stiching- methodu hariç diğer 
metotlarda) panoramic görüntü üretimininin çok kolay ve hızlı  olmasıdır. Üretim kolaylığının yanında daha az 
sayıda resim çekimi yapılması yani gerekli görüntü sayısını anlamlı şeklide azaltmaları en önemli avantajlarıdır. Bu 
post-proses sürecinde operatörsel işlemleri azaltıp, zamandan tasarruf yapılmasını sağlamaktadır. Görüntü sayısının 
azalması büyük depolama ünitelerine olan ihtiyacı da azaltmaktadır. Optik ve elektronik teknolojisindeki baş 
döndürücü gelişmeler nedeniyle günümüzde yüksek çözünürlüklü panoramik görüntüler elde edilebilmektedir.  
 
En büyük dezavantajları büyük miktardaki distorsiyonları ve homojen olmayan çözünürlükleridir. Çok algılayıcılı 
sistemler ile doğrudan tarama yapan sistemlerde resim çekimi esnasında bir adet diz üstü bilgisayara ve güç 
ünitesine ihtiyaç bulunması bu iki tekniğin dezavantajı olarak yorumlanabilir.      
 
Fisheye (balıkgözü) mercek ve birleştirme tekniği panoramic görüntü elde etmek için kulanılan en ucuz 
donanımlardır. Söz konusu panoramik görüntü elde etme teknikleri küresel görüntüyü elde etmek ve işlemek için 
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gereken maliyet, iş ve zaman yönünden kıyaslanırsa en ucuz sistemin birleştirme tekniği olduğu görülmektedir. 
Fotoğraf birleştirerek panorama oluşturma tekniği için birçok gelişmiş yazılım bulunmaktadır. Maliyet yönünden en 
pahalı olan sistemler iş yükünün en az olduğu doğrudan tarama yapan sistemler ile çok algılayıcılı sistemidir (Ergün, 
B., Şahin, C., 2009).  
 
Sonuç olarak; panoramik kameraların avantajı iç mekanın ya da şehir meydanları gibi büyük alanların birkaç resim 
ya da tek resim ile, yüksek çözünürlükte fakat göreceli olarak düşük fiyat ile kaydedilebilmesi olanağıdır. (Ergün, 
B., Şahin, C., 2009.) 

 
5. SONUÇ  

1800 lü yıllardan bu yana var olan panoramik görüntü elde etme sistemlerine olan ilgi sayısal teknolojisindeki 
gelişmeler ile beraber giderek artmaktadır. Başlangıçta anı panoraması, doğa ve kent panoraması, belgesel amaçlı 
panorama yaygınken sayısal teknolojisindeki gelişmelerle panoramik görüntüler turizm, reklam iç ve dış mekanların 
sunumu, bilgisayar ve robotik görüntüleme gibi amaçlarla kullanılmışlardır. Üçüncü bölümde çeşitli mühendislik 
uygulamalarında kullanımlarından örnekler verilmiştir. Panoramik görüntüleme sistemleri günümüzde daha fazla 
bilimsel araştırmalara konu olmaktadır. Özellikle daha doğruluklu üç boyutlu modelleme çalışmaları için panoramik 
görüntüleme tekniklerinin kalibrasyonu ve geometrik modeli üzerinde çalışmalar olanca hızıyla devam etmektedir. 
İlerleyen yıllarda panoramik kameraların kullanım alanını, bu çalışmaların ışığında, daha da yaygınlaşacaktır.  
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