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ÖZET 
 
Isıl uydu verileri; küresel veya yerel ölçekte iklim değişimlerinin izlenmesi, kentsel ısı adalarının etkilerinin araştırılması, 
jeotermal anomalilerin belirlenmesi, volkanolojik araştırmalar ve jeolojik birimlerin ve yapıların tespiti gibi birçok çalışmada 
önemli bir veri kaynağıdır. Bu çalışmaların çoğunda ise yeryüzü sıcaklıklarının elde edilmesi önemli bir etken olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Literatürde yeryüzü sıcaklıklarının, ısıl uzaktan algılama verileri kullanılarak belirlenmesi için farklı yöntemler 
geliştirilmiştir. Yeryüzü sıcaklıklarının elde edilmesinde kullanılan algoritmalar girdi olarak farklı parametreler içermektedir. 
Bu yüzden ısıl bantların yanı sıra, görünür ve kızılötesi bölgede algılama yapılan çok spektrumlu bantlar ile elde edilen veriler 
de kullanılmaktadır. Bu çalışmada Landsat TM uydu görüntülerinin ısıl ve çok spektrumlu bantları kullanılarak, iki farklı tek 
kanal algoritması ile elde edilen yeryüzü sıcaklıkları,  çalışma alanında bulunan meteoroloji istasyonlarından elde edilen yersel 
sıcaklık verileri baz alınarak karşılaştırılacaktır.  
 
Anahtar Sözcükler: Isıl uzaktan algılama, Landsat TM, Yeryüzü sıcaklığı 
 
ABSTRACT 

 
COMPARISON OF DIFFERENT SINGLE-CHANNEL LAND SURFACE TEMPERATURE 

RETRIEVAL METHODS BY USING METEOROLOGICAL STATION DATA: A CASE STUDY 
IN ISTANBUL 

 
Thermal remote sensing data is an important data source in environmental studies such as detection of climate changes in global 
or local scale, volcanological researches, detection of geothermal anomalies and determination of geological units and 
structures. Estimation of land surface temperature is the  key factor in  great majority of these studies. In literature, there are 
several methods developed to obtain land surface temperatures from thermal infrared remote sensing data. These methods need 
different kinds of parameters such as atmospheric and emissivity data as input. Hence, beside the thermal remote sensing data, 
visible and near-infrared remote sensing data are used to obtain these input parameters. In this study, the land surface 
temperatures retrieved by two different single channel methods using Landsat thermal, infrared, near-infrared and visible bands, 
are  compared by the surface temperatures obtained from meteorological ground stations. 
 
Keywords: Thermal remote sensing, Landsat TM, Land surface temperature 
 
1. GİRİŞ 
 
Son yıllardaki uydu teknolojilerindeki gelişim ile birlikte ısıl uydu görüntüleri, çevre ile ilgili çalışmalar için yoğun 
olarak kullanılır hale gelmiştir. Yeryüzü sıcaklıklarının belirlenmesi ve bu sıcaklıklar ile farklı analizlerin yapılması, 
çevre ile bağlantılı problemlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Literatürde yeryüzü sıcaklıklarının 
belirlenmesi ile ilgili birçok yöntem ve çalışma, yer almaktadır. Bu yöntemler, uydu görüntülerindeki ısıl bölgede 
algılama yapan bant sayılarına göre sınıflandırılmaktadır. Landsat görüntüleri gibi tek bantta ısıl algılama yapan 
uydu görüntüleri ile analizler yapılması için tek-kanal (single-channel, mono-window) algoritmalar geliştirilmiştir. 
Landsat görüntüleri, hem ısıl banttaki yüksek mekânsal çözünürlük hem de erişilebilirliğinden dolayı birçok 
çalışmada tek-kanal algoritmaları ile yeryüzü sıcaklıklarının elde edilmesinde kullanılmaktadır (Qin,  Z., 2001; 
Zhang, N., 2011). Yeryüzü sıcaklıklarınım hesaplanmasında; yayınırlık (emmisivity) ve atmosferik geçirgenlik 
(transmisivity) gibi parametrelerin hassas bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. Bu çalışmada Landsat TM5 
(thematic mapper) uydu görüntüleri kullanılarak, farklı tek-kanal algoritmaları ile yeryüzü sıcaklıkları hesaplanmış 
ve meteoroloji istasyonlarından elde edilen günlük yeryüzü sıcaklık verileri ile karşılaştırılmıştır. 
 
2. ISIL UYDU VERİLERİ İLE YERYÜZÜ SICAKLIĞI BELİRLEME YÖNTEMLERİ 
 
Mutlak sıcaklığın üzerindeki her cisim, atomlarının titreşmesi, dönmesi ve hareket etmesi sonucunda sahip olduğu 
kinetik enerjiye bağlı olarak elektromanyetik ışınım yayar. Bu ışınımın büyük bir çoğunluğu, elektromanyetik 
spektrumun ısıl kızıl ötesi (3-14 µm) bölgesinde gerçekleşir (Sunar, F., 2011). Bu çalışmada kullanılacak Landsat 
TM5 uydusundaki 6. band ısıl kızılötesi bölgenin (10.45-12.5 µm) aralığında algılama yapmaktadır. Uydularda 
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kaydedilen elektromanyetik enerji değerleri, algılama yapan sensörde belirli parametreler kullanılarak görüntü piksel 
değerlerine atanır. Bu değerler, radyometrik kalibrasyon ile gerçek enerji değerlerine dönüştürülür ve atmosfer üstü 
parlaklık sıcaklığı (brightness temperature) hesaplanır. Fakat elde edilen bu sıcaklık değerleri, atmosferik etkilerden 
arındırılmamış (yutulum, yayınırlık ve saçılım), yeryüzünün kara-cisim olarak kabul edilerek (yayınırlık değerinin 1 
olduğu durum) hesaplanmış sıcaklık değerleridir. Bu atmosferik etkilerin giderilmesi ve yeryüzü sıcaklıklarının 
hesaplanması için birçok yöntem geliştirilmiştir; 
 

 Tek kanal yöntemleri (Mono Window, Single Channel) 
 Çok-açı yöntemi 
 Çok-kanal yöntemi (Split-Window) 

 
Bu çalışmada tek kanal yöntemlerinden Qin (Qin, Z., 2001) ve ışınımsal transfer denklemi (Radiative Transfer 
Equation) yöntemleri açıklanarak bu yöntemler ile elde edilen yeryüzü sıcaklıkları karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
 
Qin yöntemi; Landsat TM5 verileri ile yeryüzü sıcaklıklarını elde etmek için 2001 yılında Qin ve diğerleri 
tarafından geliştirilmişir (Qin, Z., 2001). Yüzey sıcaklıkları aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır. 
 
푇 =  [푎(1 − 퐶 − 퐷) + 푏 (1 − 퐶 − 퐷) +  퐶 + 퐷) 푇 − 퐷푇 ]                                                                           (1) 
 
Formülde ε; yayınırlık değerini, 푇 ; uyduda kaydedilen atmosfer üstü parlaklık sıcaklığını ve 푇 ; ortalama 
atmosfer sıcaklığını temsil etmektedir. a = -67.355351 ve b = 0.458698606 değeri atmosferik sabitlerdir. 푇  değeri, 
푇  yakın yeryüzü sıcaklığı değeri yardımıyla 푇  = 16.0110 + 0.92621푇  formülü ile hesaplanır. Bu çalışmada ise, 푇  
değeri; Göztepe istasyonunda elde edilen radyosonda verileri kullanılarak (2) eşitliği ile hesaplanmıştır. (2) 
formülündeki w toplam su buharı değeri, 푇 ; iki basınç katmanı arasındaki atmosfer sıcaklığı ve w(z) ise iki 
jeopotansiyel yükseklik değeri arasındaki atmosferik su buharı değeridir.  
 
푇 =  ∑ 푇 푤 (푧)                                                                                                                                                    (2) 
 
 
C ve D değerleri ise (3) eşitlikleri ile hesaplanır. Bu formüllerdeki τ (4) atmosferik geçirgenliği ifade etmektedir.  
 
C = ετ , D = ( 1 – τ ) [ 1+ ( 1 – ε ) τ ]                                                                                                                           (3) 

  
τ = 0.974290 – 0.08007w                                                                                                                                             (4) 
 
Işınımsal transfer denklemi (ITD) yöntemi; Yeryüzü sıcaklıkları, ışınımsal transfer denkleminin (5), termal kızılötesi 
bölgede uygulanmasıyla tersine hesapla elde edilir. 
 
퐿 , =  휀  퐵 (푇 ) + (1 − 휀  )퐿 ,

↓ 휏 + 퐿 ,
↑                                                                                                (5) 

 
Işınımsal transfer denklemindeki, 퐿 , ; herhangi bir 휆 dalga boyunda elde edilen atmosfer üstü (TOA) ışınım 
değerlerini, ε; yüzey yayınırlığını,  퐵 (푇 ); herhangi bir 휆 dalga boyunda ve 푇  sıcaklığında Planck yasası ile 
tanımlanan kara-cisim ışınım değerini, 퐿 ,

↓ ; atmosfer tarafından yeryüzüne yapılan, aşağı yönlü atmosferik 
ışınımı, 퐿 ,

↑  ise atmosferden sensöre doğru yukarı yönlü atmosferik ışınımı ifade etmektedir. ITD yöntemi dalga 
boyunun ve gözlem açısının dikkate alındığı bir yöntemdir. Landsat uydusu nadir görüntüler elde ettiği için bu 
yöntem iyi sonuçlar vermektedir. 
 
3. UYGULAMA 
 
Qin ve ITD yöntemleriyle yeryüzü sıcaklıklarının hesaplanmasında çeşitli parametrelerin hesabı, bir dizi işlemi 
gerektirir. ITD yönteminde, radyosonda verileri yardımıyla hesaplanan atmosferik geçirgenlik, CORINE 2006 
(Coordinated Information On the Environment) arazi örtüsü verisi ve NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index) görüntüsü kullanılarak hesaplanan yüzey yayınırlık görüntüsü, atmosfer üstü parlaklık sıcaklığı görüntüsü ve 
atmosferik simülasyon programı MODTRAN (MODerate resolution atmospheric TRANsmission)  tarafından 
hesaplanan aşağı ve yukarı doğru atmosferik ışınım değerleri kullanılmıştır.  Qin yönteminde gerekli parametreler 
ise atmosferik geçirgenlik, atmosfer üstü parlaklık sıcaklığı görüntüsü, ve yüzey yayınırlık görüntüsüdür. Çalışmaya 
ait genel iş akış şeması Şekil 1’de görülmektedir. 
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Şekil 1. Çalışmanın genel akış şeması 

3.1. Kullanılan veriler 
 
Çalışmada 12 Ağustos 2006 tarihli, bulutluluk oranı %10’dan daha az olan, İstanbul ilini kapsayan Landsat TM5 
verisi, atmosferik düzeltmede kullanılacak parametrelerin (toplam atmosferik su buharı, atmosferik geçirgenlik, 
bağıl nem) hesabı için ilgili Landsat verisi ile aynı zamanda 17062 nolu İstanbul Göztepe radyosonda istasyonundan 
elde edilmiş ravisonde rasatları ve yayınırlık değerlerinin hassas bir şekilde hesaplanmasında yardımcı veri olarak 
Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından hazırlanan 2006 yılına ait CORINE Arazi Kullanım Verisi (CLC 2006) 
kullanılmıştır. Radyosonda verileri ülkemizinde üyesi olduğu Dünya Meteoroloji Organizasyonu (WMO) tarafından 
uluslar arası bir ağda toplanmakta ve ülkemize ait 8 radyosonda istasyonuda bu ağa veri göndermektedir. Bu veriler, 
Wyoming Üniversitesi tarafından hazırlanan web sitesi aracılığıyla sunulmaktadır (Wyoming Üni, 2012).   
 
3.2. Yayınırlık (emmisivity) hesabı 
 
Yayınırlık, nesnelerin sıcaklığının hesaplanmasında önemli bir parametredir. Yayınırlık değeri kara-cisim için 1’e 
eşitken, farklı yeryüzü materyalleri için 0 ve 1 arası değerler almaktadır. Uzaktan algılama verileri ile yayınırlık 
hesabı için birçok yöntem geliştirilmiştir; Sınıflandırma Tabanlı (Classification Based) ve NDVI Threshold (eşik 
değeri) (NDVITHM) (Sobrino, J., 2001) bu yöntemlerden en çok kullanılanlarıdır. Bu çalışmada, karışık piksellerin 
yayınırlık değerlerinin hesabında daha başarılı sonuçlar vermesi sebebiyle NDVITHM yöntemi kullanılmıştır. 
Yayınırlık değerlerinin hesabında; tarım alanları ve ormanlık alanlar için NDVITHM yöntemi kullanılırken, 
yapılaşmış alanlar için Stathopoulou (2007) tarafından geliştirilen CORINE arazi kullanımı verisinin de dikkate 
alındığı yöntem kullanılmıştır NDVITHM yönteminde, yayınırlık değerleri NDVI değerleri için farklı aralıklar göz 
önünde bulundurularak sınıflandırılmaktadır. Yeryüzü sıcaklıklarının hesaplanması için yeryüzü yayınırlık 
değerlerinin elde edilmesi gerekmektedir. NDVI görüntüsünün hesaplanmasında kullanılan Landsat görüntüsünün 
kırmızı ve yakın kızılötesi bantlarına FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes) 
yöntemiyle atmosferik düzeltme uygulanmıştır. Düzeltilmiş bantlardan elde edilen yayınırlık görüntüsü Şekil 2’de 
görülmektedir.  
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Şekil 2. Yüzey yayınırlık haritası 

 
3.3. Radyosonda (radiosonde) verileri yardımıyla atmosferik su buharı değeri hesabı 
 
Termal ışınıma etki eden en önemli etken, su buharı değeridir. Atmosferin 3 ila 4km’lik katmanında yoğun olarak 
bulunan su buharı değeri, atmosferik geçirgenliğin belirlenmesinde önemli bir  rol oynar. Şekil 3’de yüksek ve alçak 
sıcaklık profilleri için atmosferik geçirgenliğin su buharı ile değişimi gösterilmiştir (Qin, Z., 2001). 
 

 
Şekil 3. Landsat TM5 için atmosferik geçirgenliğin su buharı ile birlikte değişimi 

 
Ravisonde rasatları, radyosonda cihazı denilen ve balonla birlikte serbest atmosfere gönderilen rasat aletleri 
yardımıyla alınır. Bu rasatlar, yükseklik, basınç, nem ve rüzgar bilgilerini içerir. Atmosferik su buharı değerinin 
hesaplanması için İstanbul çalışma alanında bulunan 17062 nolu Göztepe radyosonda istasyonunundan Landsat 
uydu verisi ile eşzamanlı elde edilen veriler kullanılmıştır. Radyosonda rasatlarında atmosferik su buharı değeri 
doğrudan ölçülmemektedir. Toplam atmosferik su buharı değeri, bu verilerdeki; basınç, yükseklik ve çiğ noktası 
sıcaklığı değerleri kullanılarak termodinamik dönüşüm formülleri yardımı ile hesaplanmıştır (Çizelge 1). 
 

Çizelge 1. Radyosonda verileri ve toplam atmosferik su buharı değeri hesabı 
 

 
 

Basınç (hPa)
Jeopotansiyel
Yükseklik (m)

Sıcaklık
( Cº )

Çiğ Noktası
Sıcaklığı (  Cº )

Bağıl Nem
( % )

e(Su Buharı Basıncı)
(Pascal)

Sıcaklık
( K )

Mutlak Nem
(kg/m^3)

Entegre Atmosferik Su 
Buharı

(kg/m^2)

Entegre Atmosferik 
Su Buharı
(g/cm^2)

1005 39 29.6 16.6 46 1886.342056 302.6 0.013522301 0.527369738 0.052736974
1000 81 28.2 15.2 45 1725.092019 301.2 0.012423855 0.544869275 0.054486928
985 214 26.8 15.1 49 1714.051258 299.8 0.012401986 1.650918452 0.165091845
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

300 9560 -35.3 -59.3 7 1.963577 237.7 1.79192E-05 0.028748882 0.002874888
283 9964 -38.5 -60.7 8 1.6368441 234.5 1.51413E-05 0.006678217 0.000667822
281 10013 -38.9 -60.9 8 1.5944599 234.1 1.47744E-05 0.000732936 7.32936E-05

Toplam Su Buharı = 2.773830147
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3.4. Yeryüzü sıcaklıklarının hesaplanması 
 
Qin ve ITD yöntemleri için gerekli tüm parametreler ayrı ayrı hesaplandıktan sonra, yöntemlerin uygulanarak 
yeryüzü sıcaklıklarının elde edilmesi amacıyla, ERDAS yazılımdaki Modeler modülü kullanılarak her iki yöntem 
için modeller (Şekil 4) oluşturulmuştur. Işınımsal transfer denklemindeki aşağı ve yukarı yönlü atmosferik ışınım 
değerleri, bölgeye ait Göztepe istasyonundan elde edilen radyosonda verileri ve NASA (National Aerospace 
Agency) tarafından sunulan MODTRAN4 atmosferik simulasyon programı tabanlı, web arayüzlü atmosferik 
düzeltme sistemi kullanılarak hesaplanmıştır (NASA, 2012). Hesaplanan aşağı ve yukarı doğru ışınım değerleri 
Çizelge 2’de görülmektedir. 
 

Çizelge 2. Aşağı ve yukarı doğru atmosferik ışınım değerleri 

Yukarı doğru ışınım (Effective bandpass upwelling radiance)   2.88 푊 푚  푠푟 µ푚 
Aşağı doğru ışınım    (Effective bandpass downwelling radiance) 4.49  푊 푚  푠푟 µ푚 

 

 

Şekil 4. Qin yöntemi için geliştirilen ERDAS modeli 
 

Her iki yöntemde elde edilen yeryüzü sıcaklığı haritaları Şekil 5 ve Şekil 6’da görülmektedir.  
 

 

Şekil 5. Işınımsal transfer denklemi ile elde edilen yeryüzü sıcaklıkları 
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Şekil 6. Qin yöntemi ile elde edilen yeryüzü sıcaklıkları 

 
Her iki yöntem ile elde edilen yeryüzü sıcaklıkları, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 7 adet 
meteoroloji istasyonundan alınan yüzey yakın sıcaklıkları ile karşılaştırılmıştır. Bu istasyonlar, yeryüzünden iki 
metre yükseklikten ölçüm yapmaktadırlar. Her yöntem için istasyonların bulunduğu koordinat üzerindeki yeryüzü 
sıcaklığı bilgisi, istasyonların koordinatları ve yöntemler ile istasyonlardan elde edilen sıcaklıklar arasındaki farklar 
Çizelge 3’te görülmektedir. Qin ve ITD yöntemleri sonuçları birbirine yakınlık gösterirken, test verisi olan istasyon 
sıcaklıkları yeryüzü sıcaklıklarını tam olarak temsil etmediğinden, istasyon verileri ile yöntemlerden elde edilen 
sonuçlar sapmalar göstemektedir.  
 

Çizelge 3. Qin ve ITD sonuçlarının meteorolojik istasyon verileri ile karşılaştırılması 

 

4. SONUÇ 
 
Bu çalışmada, Qin ve ITD metodları ile elde edilen yer sıcaklık verileri, meteorolojik yer istasyonlarından  elde 
edilen yer yakın  sıcaklıkları ile sapmalar göstermektedir. Bu durumun oluşmasında iki farklı etken bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi yer istasyonu kaynaklı hatalardır. Yer istasyonundan elde edilen sıcaklık verileri, yüzeyden iki 
metrelik bir yükseklikte elde edildiği için gerçek yüzey sıcaklığı değerini yansıtmamaktadır. İkinci etken  ise bu 
yöntemlerde kullanılan parametrelerin kestirim değerlerinden kaynaklanan hatalardır. Bu hatalar; yüzey yayınırlık 
değerlerinin hesabı hatası, radyosonda ve MODTRAN simülasyonundan kaynaklanan  hatalar olarak ikiye ayrılır. 
Çalışmada yüzey yayınırlık değerlerinin hesabında NDVITHM metodu  kullanılmıştır. Bu metodta yüzey yayınırlık 
değerlerinin bitki indeksinden hesabında bazı varsayımlar yapılmaktadır. Çalışma bölgesi;  kentsel alan, ormanlık 
alan, tarımsal alan, kentleşmenin az olduğu alan ve kentsel kullanım için ayrılmış alanlar olmak üzere CLC2006 
veritabanı kullanılarak kategorilendirilmiş ve her kategori için NDVITHM ayrı ayrı uygulanmıştır. Karışık yüzey 
nesnelerinin bulunduğu kentsel alanlar için Stathopoulou (2001) tarafından ASTER spektral kütüphanelerinden 
alınan 29 yapay yüzeyin ( asfalt, katran, beton, çatı malzemeleri vs.) yayınırlık değerlerinin ortalaması olan 0.92 
değeri alınmıştır. Ayrıca bitki örtüsü için 0.99 ve çıplak toprak için 0.97 olarak kabul edilmiştir. Yayınırlık 
değerlerinin hesabından kaynaklanan yüzey sıcaklığı hataları, atmosferik parametrelerin hesabından kaynaklanan  
yüzey sıcaklığı hatalarından dört kat daha büyüktür (Prata, A.J., 1995). Ayrıca Landsat ısıl bandının 120m 
geometrik çözünürlüğü kentsel ve kent dışı alanlarda karışık piksel durumunu ortaya çıkarmaktadır. Karışık 
pikseller, kentsel alanlarda bitki örtüsü ve yapay yüzey, kent dışı alanlarda ise bitki örtüsü ve çıplak toprağın ışınım 

İstasyon Adı Xm (UTM-WGS84) Ym (UTM-WGS84) İstasyon Verisi (Tİst) (C°) TQin (C°) TITD (C°) TQin - TIst  (C°) TITD - Tİst (C°) TITD - TQin (C°)
Kireçburnu 672074.8698 4557157.743 28 26.4 25.56 -1.6 -2.4 -0.84
Bahçeköy 667175.9576 4560252.96 26.2 31.69 30.83 5.5 4.6 -0.86

Florya 650492.8215 4538293.697 28.1 32.5 32.08 4.4 4 -0.42
Kumköy 670802.7282 4568637.375 28.5 33.21 32.56 4.7 4.1 -0.65

Şile 718182.1152 4560859.144 28.2 34 33.33 5.8 5.1 -0.67
Atatürk 653177.6083 4538344.293 28.8 34.89 34.6 6.1 5.8 -0.29

İstanbul-Üniv. 665258.3028 4541912.46 30 33.08 32.47 3.1 2.5 -0.61
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değerlerini bir arada tutan piksellerdir. Bu ise ayrı bir varsayım olarak NDVITHM metodunda hesaplanmaktadır. 
Karışık pikseller yüzey sıcaklığının hesabında yapılan hatalara etki eden önemli faktörlerden biridir. Atmosferik 
parametrelerden kaynaklanan hatalar ise iki kategoride incelenebilir. Bir tanesi ITD ile yüzey sıcaklığı hesabında 
aşağı ve yukarı doğru ışınım değerlerinin MODTRAN simülasyon programında kullanılan standart atmosferik 
profillerden hesaplanması ve bunun çalışmada kullanılan Landsat ısıl verisinin algılandığı andaki atmosferik durumu 
tam olarak yansıtmamasıdır. İkinci atmosferik parametre hatası ise çalışmada kullanılan radyosonda verilerinin 
Landsat verisi ile aynı anda alınmış olmamasından kaynaklanmaktadır. Landsat verisi UTC 8.38 de radyosonda 
verisi ise UTC 12:00 da alınmıştır. Bu ise radyosonda verilerinden elde edilen, atmosferik geçirgenlik hesabında 
kullanılan atmosferik su buharı değerinin değişimine ve bu değişimde yüzey sıcaklığı hesabında hatalara sebep 
olmaktadır. Her iki (Qin ve ITD) yönteminin diğer bir dezavantajı da duruma özel radyosonda verilerine (in-situ 
radiosoundings) gereksinim duymasıdır. Çalışma bölgesinde radyosonda verisinin bulunmadığı durumlarda yüzey 
sıcaklığı hesabı yapmak zorlaşmaktadır. 
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