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ÖZET
Günümüzde, dünya üzerinde karmaşık yapıda bulunan coğrafi veriyi sayısal ortamlarda anlamlı bir şekilde modellemek, bu verilere
etkin ve hızlı bir şekilde ulaşabilmek, verileri gerçek dünyanın geometrisine en yakın bir yapıda görebilmek, sunulan veriler
üzerinden kararlar verebilecek seviyede uygulamalar oluşturmak ve kurulan yapının kesintisiz şekilde hizmet vermesini sağlamak
çağımızın temel ihtiyaçlarındandır. Bu ihtiyaçlara cevap verebilen navigasyon maksatlı masaüstü uygulamaların başında Sanal
Küreler gelmektedir. Konumsal verilerin sanal bir küre üzerinde üç boyutlu olarak kullanıcıya sunulduğu bu tür uygulamalar,
2000’li yılların başından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 2004 yılında NASA WorldWind, 2005 yılında Google
Earth, 2006 yılında Bing Maps, Skyline Globe ve Marble(KDE) yazılımları hemen hemen bütün bilgisayar kullanıcıları tarafından
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çeşitli yapı ve formatlardaki her türlü konumsal veriyi üç boyutlu olarak sunan sanal
küreler, görüntüleme işlemlerini sadece fare kullanarak kontrol edebilmekte ve bu küreler üzerinde kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik
uygulamalar geliştirilebilmektedir.
Sanal küreler kullanılarak raster veriler ile birlikte konumsal nitelikteki vektör veriler de sunulabilmektedir. Sanal Küreler üzerine
aktarılan üç boyutlu vektör veriler kullanıcıya görsel zenginliği ile karmaşık dünya modelini anlama kolaylığı sağlamakta,
geliştirilen uygulama yazılımları ile konumsal analizler ve sorgulamalar üç boyutlu olarak yapılabilmektedir.
Bu çalışmada, alçak irtifa uçuşu yapan hava araçları için tehlikeli olabilecek düşey engeller niteliğinde olan enerji nakil hatları, hat
direkleri, baz istasyonları, kuleler, yüksek binalar ve minareler, televizyon vericileri gibi münferit engellerin sanal küreler üzerinde
üç boyutlu olarak gösterilmesi ve hava araçlarının uçuşu esnasında tehlikeli olabilecek detayların önceden belirlenebilmesine
yönelik bir uygulama yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Düşey Engeller, Sanal küreler

THE DEMONSTRATION OF VERTICAL OBSTRUCTIONS ON VIRTUAL GLOBE
ABSTRACT
Nowadays, modelling the geographical data in a complex structure in the world, on digital environments significantly, access this
data efficiently and quickly, to view the structure closest to the real-world geometry, create applications presented the data on the
level that can decide what to do, to provide established structure without interruption to service is one of the basic necessities of our
age. At the beginning of the navigation purposes that can respond to these objectives is virtual globes for desktop applications. Such
applications presented to the user on the virtual globe as three-dimensional spatial data has been used since the early 2000s. In this
context, in 2004 NASA WorldWind, in 2005 Google Earth, in 2006 Bing Maps, Skyline Globe ve Marble(KDE) softwares have been
used widely by almost all computer users. The virtual globes that all kinds of different structures and formats of spatial data in threedimensional can be offered, imaging process can be controlled using only the mouse and applications can be developed for the needs
of the user on the globes.
Virtual globes using the raster data can also be delivered in conjunction with vector based spatial data. Three-dimensional vector
data is transmitted on the virtual globes provides to the user an easy to understand the complex world model with its wealth of
visual. Spatial analysis and queries can be made in three dimensions with the developed application software.
In this study, presented an application that, can be used for representation of vertical obstacles that may be hazardous to aircraft
which engaged in flight at low altitude, such as power transmission lines, line poles, base stations, towers, high buildings and
minarets, television transmitters in three-dimensional on the virtual globe and determining details can be dangerous for aircraft
during flight in advance.
Keywords: Vertical Obstructions, Virtual Globe
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1.GİRİŞ
Günümüzde sayısal verinin etkin ve hızlı bir şekilde kullanılması ve yeryüzünün gerçek şekline en yakın modeller
kullanılarak sunulması, sunulan veriler üzerinden kararlar verebilecek seviyede uygulamalar oluşturmak ve kesintisiz
şekilde hizmet verme ihtiyacı Sanal Kürelerin kullanılmasını kaçınılmaz yapmıştır.
Bu kapsamda ilk olarak NASA WorldWind, Google Earth, Bing Maps, Skyline Globe ve Marble(KDE) yazılımları
kullanılmaya başlanmıştır. Sanal küreler sağladıkları platformlarla çeşitli eklenti ve yazılımlar sayesinde sorgulama ve
analizler yapmaya olanak sağlamaktadır.
Bu çalışmada Sanal Küreler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Alçak irtifa uçuşu yapan insanlı veya insansız hava araçları için
engel teşkil edebilecek engeller ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsedilmiş ve düşey engellerin bir sanal küre üzerinde
gösterilerek alçak irtifa uçuşu yapan hava araçlarının uyarılmasını hedefleyen bir uygulama hakkında bilgiler
verilmiştir.

2. SANAL KÜRE UYGULAMALARI
Günümüzde karmaşık yapılarda bulunan coğrafi veriyi sayısal ortamlarda teknolojik gelişmelere de bağlı olarak etkin,
hızlı ve gerçek dünyanın geometrisine yakın bir şekilde sunabilme ihtiyacı 2000’li yılların başında başlamıştır. Sanal
Küre Uygulamaları, Sayısal veri kullanıcılarının navigasyon maksatlı isteklerine anında cevap verebilmekte, veri
topluluklarını ve konuma bağlı istekleri üç boyutlu olarak, kesintisiz bir yapıda küre mimarisi üzerinde gösterebilmekte
ve bu altlıkta çeşitli uygulama ve analizlerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.
Sanal Küre Uygulamaları, 2004 yılında NASA WorldWind ile başlayıp 2005 yılında Google Earth yazılımının sayısal
dünyaya sunulmasıyla bilgisayar kullanıcıları tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu programların
yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini kesintisiz olarak sunması sayesinde, her türlü konumsal bilgiye dayalı veriler
de sanal küre uygulamaları üzerinde gösterilmeye başlanmıştır (Erbaş vd., 2009). Günümüzde kullanılan bazı sanal küre
uygulamamalarının görüntüleri aşağıda verilmiştir. (Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7, Şekil 8)

Şekil 1. Google Eath Sanal Küresi

Şekil 2. ArgGIS Explorer Sanal Küresi

Şekil 3. CitySurf Sanal Küresi

Şekil 4. Bing-Maps Sanal Küresi
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Şekil 5. Glonet Sanal Küresi

Şekil 6. Marble Sanal Küresi

Şekil 7. NASA WorldWind Sanal Küresi

Şekil 8. Skyline Sanal Küresi

Navigasyon maksatlı olarak da kullanılan sanal küreler sayesinde, gitmeyi planladığınız bir yer hakkında bilgi almak
veya alternatif güzergâhların belirlenmesi sağlamak amacıyla etkin olarak kullanılabilmektedir. (Bediroğlu vd. 2011)
Sanal küre uygulamaları gerçek dünya üzerinde bulunan enerji nakil hatları, enerji direkleri, GSM baz istasyonları,
binalar vb. yapıların 3B modeller yardımıyla sunulmasına ve bunlar üzerinden çeşitli analizler yapılmasına imkan
sağlamaktadır.

3. DÜŞEY ENGELLER
Düşey engel, alçak irtifa uçuşu icra eden sivil veya askeri, insanlı veya insansız hava araçlarının görev ve faaliyetlerine
mani olabilecek nitelikte olan insan yapımı engellerdir. Bu engeller, Bakanlar Kurulunun 15.08.2000 tarihli ve
200/1176 sayılı kararı ile yürürlülüğe konan Askeri Coğrafya Hizmetleri Yönetmeliğince yerleşim yerlerinde 60
metre’den, yerleşim yerleri dışında 30 metre’den yüksek olan tesisler (anten, bina, baca, kule vb.) ile atma-indirme
(30m altındaki engeller) harekât birliklerinin görevini engelleyecek nitelikte olan ve insanlar tarafından yapılan her
türlü tesisleri (enerji iletim ve dağıtım hatları, telefon hatları vb.) ifade etmektedir.
Düşey Engel bilgilerinden toplanması, uygun veri tabanı altlığında saklanması, ihtiyaç duyulabilecek analizlerin
saptanması ve gerekli uygulamaların geliştirilerek uygun platformlarda sunulmasını alçak irtifa uçuşu yapan hava
araçları için önem kazanmaktadır. Düşey engel verisi toplayan ve kullanan birçok kamu kurum ve kuruluşu
bulunmaktadır. Bu kurumların listesi aşağıda sunulmuştur.
•
•
•
•
•

Genelkurmay Başkanlığı,
Valilikler,
Belediyeler,
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Türk Telekom) Genel Müdürlüğü,
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü,
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü,
Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu Genel Müdürlüğü,
Yenilenebilir Enerji Gn.Md.lüğü,
Orman Genel Müdürlüğü (OGM),
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü,
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü,
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
Radyo televizyon Üst Kurulu (RTÜK),
Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK)
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sanayi Bölgeleri Gn.Md.lüğü

Kamu kurum ve kuruluşlarının topladığı ve kullanılan düşey engel verileri iki ana grupta toplanmaktadır. Bunlar,
“Münferit Engeller” ve “Hat Tipinde Engeller” dir. Münferit engeller için belirlenen öznitelik bilgileri aşağıda
sunulmuştur.
•
•
•
•
•

Hat Nu, Hat Adı, Hat Tipi,
Hattın Özelliği, Kurum Adı, Datum,
Sıra Nu, Engel Nu, Engelin Adı,
Tarih, Güncelleme Durumu, Engel Tipi,
Üst Kısım Boyası, İkaz Küresi, Işık Durumu.

Bütün detaylara ait tutulan öznitelik bilgilerinin açıklamaları, öznitelik bilgilerinin alabileceği değerlere ait bilgiler ve
örnek tablolar Harita Genel Komutanlığının internet sayfasında bulunmaktadır.

4. UYGULAMA
Uygulama kapsamında temel amaç, alçak irtifa uçuşu yapan insanlı veya insansız hava araçları için engel teşkil
edebilecek yapıların 3B modelleri ile bir sanal küre yazılımı üzerinde göstererek, hava araçları için belirlenen
parametreler doğrultusunda erken uyarı sistemiyle pilotları ikaz etmeyi sağlamaktır. Buna yönelik olarak CitySurf Sanal
Küre yazılımı üzerine geliştirilmiş olan “ALERT” eklentisi kullanılmıştır.

4.1 Sunulacak Düşey Engellerin Sanal Küre Üzerinde Gösterilmesi
Düşey Engel Veritabanına aktarılan engel bilgilerinin kullanıcılar tarafından rahatlıkla kullanılmasının sağlanması ve
yapılacak olan bir uçuş planlamasında tehlikeli bölgelerin olup olmadığının kolaylıkla tespit edilebilmesi amacıyla
DEVT’nin görselleştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak baz istasyonları, elektrik hatları ve elektrik
direklerinin görselleştirmeleri ve üç boyutlu modelleri oluşturulmuştur. (M.Erbaş) Aşağıda CitySurf sanal küre
yazılımına eklenen düşey engellerin üç boyutlu sembolleri sunulmuştur. (Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11)

Şekil 9. Enerji Nakil Hattı Direkleri
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Şekil 10. Kule ve TV Vericisi Sembolü

Şekil 11. GSM Anteni ve Düşey Engellerin Bir Kısmının Toplu Görünümü

4.2 Erken Uyarı Modülünün Kullanılması
Sanal küre üzerine eklenen düşey engel bilgilerinin, alçak irtifa uçuşu yapan hava araçları tarafından sanal küre
üzerinde görülerek, erken uyarı sistemini aktif hale getirebilmek için uçuş güzergahı önceden belirlenmelidir. Belirlenen
uçuş güzergahının kırık noktalarını ve bilgilerini içeren "DML" uzantılı dosya, CitySurf Dynamic Camera Movement
Similator 2.0 modülüne eklenir. (Şekil 12)
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Şekil 12. CitySurf Dynamic Camera Movement Similator 2.0 Modülüne Uçuş Güzergahın Eklenmesi

Güzergah ekleme işlemi yapıldıktan sonra öznitelik bilgilerinin ekranda sunulması ve sesli uyarı yapabilmesi için
CitySurf içerisinden "Küresel Tehdit Analizi Uygulaması" seçilir ve (Şekil 13)

Şekil 13. Küresel Tehdit Analizi Uygulaması

Küresel tehdit analizi uygulaması içerisine yeni bir tehdit küresi eklenerek yarıçap, uçuş aracı modeli, model boyutu,
modelin izleyeceği güzergah bilgileri vb. parametreler ilgili menüler yardımı ile ayarlanarak hazırlanır. (Şekil 14)

Şekil 14. Küresel Tehdit Analizi Ayarlar Penceresi

Alçak irtifa uçuşu yapan hava araçlarına engel olabilecek düşey engellerin mevcut öznitelik tabloları yardımı ile hangi
özelliklerinin ekranda uyarı olarak görüntüleneceği seçilebilmektedir. Seçilen öznitelikler, uçuş esnasında pilota görsel
olarak sunularak, sesli ikaz ile uyarı da vermektedir. (Şekil 15)
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Şekil 15. Uyarı Yapılacak Düşey Engellerin Özniteliklerinin Ayarlanması
Uygulama parametreleri ile ilgili olarak gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra sistem aktif hale getirilir. Üç boyutlu
olarak belirlenmiş güzergahta alçak irtifa uçuşu yapan hava aracı güzergahına denk gelen ve uyarı mesafesi sınırında
olan düşey engellerin öznitelik bilgileri ekranda görüntülenerek hava aracının seyrüseferi ile ilgili olarak alınabilecek
tedbirler konusunda pilota yardımcı olmaktadır. (Şekil 16)

Şekil 16. "ALERT" Modülünün Aktif Hale Getirilmesi
Şekil 17'de ekranda hava aracının, belirlenen yarıçaptaki küreye isabet eden engelleri kırmızı renkte gösterdiği
görülmektedir. Bu uyarı esnasında sistem ikaz sesi de vermektedir. Bu ekran üzerinde engel teşkil edebilecek detayların
üç boyutlu sembolleri ile beraber öznitelik bilgileri sunulduğundan hava aracının seyrüseferini etkileyecek manevralar
pilot tarafından ivedi olarak uygulanabilmektedir. Sistemin farklı görüntüleri Şekil 17, Şekil 18 de gösterilmektedir.
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Şekil 17. "ALERT" Modülü Sonuç Ekranı Görüntüsü

Şekil 18. "ALERT" Modülü Sonuç Ekranı Görüntüsü

5. SONUÇLAR
Günümüzde, dünya üzerinde karmaşık yapıda bulunan coğrafi veriyi sayısal ortamlarda anlamlı bir şekilde modellemek,
bu verilere etkin ve hızlı bir şekilde ulaşabilmek, verileri gerçek dünyanın geometrisine en yakın bir yapıda görebilmek,
sunulan veriler üzerinden kararlar verebilecek seviyede uygulamalar oluşturmak ve kurulan yapının kesintisiz şekilde
hizmet vermesini sağlamak çağımızın temel ihtiyaçlarındandır. Bu ihtiyaçlara cevap verebilen navigasyon maksatlı
masaüstü uygulamaların başında Sanal Küreler gelmektedir.
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Bu kapsamda ilk olarak NASA WorldWind, Google Earth, Bing Maps, Skyline Globe ve Marble(KDE) yazılımları
kullanılmaya başlanmıştır. Sanal küreler sağladıkları platformlarla çeşitli eklenti ve yazılımlar sayesinde sorgulama ve
analizler yapmaya olanak sağlamaktadır.
Bu çalışmada CitySurf Sanal Küre yazılımı ve bu yazılımın "ALERT" modülü kullanılarak, alçak irtifa uçuşu yapan
insanlı veya insansız hava araçları için engel teşkil edebilecek düşey engellerin bir sanal küre üzerinde gösterimi
yapılmıştır. Sanal küre üzerinde çalışan ALERT modülü ile, alçak irtifa uçuşu yapan hava aracının uçuşu etkiyecek
durumlarda veya kötü hava koşullarında (yağmur, kar, sis vb.) veya gece uçuşlarında emniyetli bir şekilde sistemin
yüklü olduğu ikaz bilgisayarına bakarak görevini icra edebileceği değerlendirilmektedir.
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