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ÖZET 

 
Yer yüzey sıcaklığı, dünya yüzeyi ve atmosfer arasında enerji değişimini kontrol ettiği için önemli bir parametredir. Buna ek 

olarak; iklimsel değişim, sayısal hava tahmini, evrensel su döngüsü, kuraklık indeksi, solar radyasyon ve don gibi çoğu 

çevresel niceliklerin modellemelerinin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, yer yüzey sıcaklığı verilerini elde 

etmek için NOAA/AVHRR uydu görüntülerinin görünür bölge ve yakın kızılötesi (Kanal 1 ve 2), termal kanalları (kanal 4 ve 5) 

kullanılmıştır. Yer yüzey sıcaklığını hesaplamak için Price–1984, Becker ve Li–1990 ve Ulivieri ve ark.-1994 algoritmaları 

belirlenmiştir. Algoritmalardan elde edilen uydu yer yüzey sıcaklığı ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden temin 

edilen gerçek yer yüzey sıcaklık değerleri, Siirt lokasyonu baz alınarak sonuçlar istatistiksel açıdan kıyaslanmıştır. Sonuçlara 

göre; Price–1984, Becker ve Li–1990, Ulivieri ve ark.-1994 algoritmalarının Kök Ortalama Kare Hatası değerleri sırayla 

3.308K, 2.681K ve 2.171K olarak hesaplanmıştır. Yine aynı sırayla korelasyon katsayıları ise 0.972, 0.974 ve 0.984 olarak elde 

edilmiştir. En düşük hata ile yer yüzey sıcaklığı, Ulivieri ark.-1994 algoritmasından elde edildiği için uydu bazlı güneş enerjisi 

hesaplamalarında, Ulivieri ark.-1994 algoritmasının kullanılmasının uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Yer yüzey sıcaklığı, split-window algoritması, satellite, NOAA/AVHRR. 

 

ABSTRACT  

 

COMPARISON OF DIFFERENT SPLIT-WINDOW ALGORITHMS FOR DETERMINING 

LAND SURFACE TEMPERATURE OF SIIRT LOCATION 
 
Land surface temperature is an important parameter to control the energy exchange between earth's surface and atmosphere. 

In addition, land surface temperature is used in the development of computer modelling of many environmental quantity as 

climate change, numerical weather prediction, global water cycle, drought index,   solar radiation and   frost. In this study, 

visible and near infrared channels (channels 1 and 2) and   thermal channels (channels 4 and 5) of NOAA / AVHRR satellite 

images were used to obtain land surface temperature data. Price-1984, Becker and Li–1990 and Ulivieri et al.-1994 algorithms 

were determined to calculate the land surface temperature. Results of land surface temperature obtained from satellite 

algorithms were compared in terms of statistics   based on the location of Siirt with the actual land surface temperatures 

obtained from General Directorate of Meteorology. According to the results; Root Mean Square Error values of Price-1984, 

Becker and Li-1990, and Ulivieri et al.-1994 algorithms were calculated as 3.308K, 2.681K and 2.171K, respectively. In the 

same order, the correlation coefficients of algorithms were obtained as   0.972,   0974 and 0984. It has been reached to 

conclude that using Ulivieri et al.-1994 algorithm is appropriate to estimate land surface temperature that has been obtained 

from Ulivieri et al.-1994 algorithm for getting with the lowest error in satellite-based solar energy calculations. 

 

Keywords: Land surface temperature, split-window algorithm, satellite, NOAA / AVHRR. 

 

1.GİRİŞ  
 

Yer yüzey sıcaklığı bir çok ekolojik modellemede önemli rol oymaktadır. Bu rolleri; sayısal hava tahminlerinin 

belirlenmesi, evrensel okyanus dolaşımı (Kinter ve Shukla, 1990),  global ısınma ve sıcaklık değişimleri (Hansen 

ve ark., 2006), iklimsel çeşitlilik (Valor ve Caselles, 1996), atmosfer ile yer yüzeyi arasındaki enerji ve su 

döngüsü, solar radyasyon, don koridorlarının ve kuraklık indeksinin belirlenmesi şeklinde sıralamak mümkündür. 

Yer yüzey sıcaklığının ölçülmesinde en çok kullanılan yöntem, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün 

kurduğu bölgesel istasyonların kullanılmasıdır. Meteorolojik istasyonlarda günün belirli saatlerinde yer yüzey 

sıcaklığı değerleri ölçülmektedir. Elde edilen değerler uzaysal konumda sadece bir noktanın veri değerini 

göstermektedir. Oysaki meteorolojik istasyonlar arasında kilometrelerce mesafe bulunmaktadır. Söz konusu 

mesafe aralığında yüksek dağlar olabilir ve bu dağların farklı sıcaklık değerine sahip olması mümkündür. Yer 

ölçümlerine bağlı olarak yüksek dağların, yer yüzey sıcaklığını ölçme olanağı vardır. Fakat bu oldukça fazla iş 
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yükü, zaman ve maliyet gerektirir. Zaman zaman yeryüzünün fiziki yapısı ve diğer koşullar bu tür çalışmaların 

yapılmasına izin vermeyebilir. Bu nedenle yer yüzey sıcaklık değerini ölçmek için daha etkili yöntemlerin 

kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Günümüzde yer yüzey sıcaklığını ölçmek için uzaktan algılama tekniğinden 

faydalanılmaktadır. Uzaktan algılama çalışmaları genellikle uydularla yapılmaktadır. Uydular; çok geniş alanları, 

kısa zaman aralıklarla, elektromanyetik spektrumun farklı bölgelerinde tarama yapabilmektedir. Uzaktan algılama 

çalışmalarını gerçekleştirmek ve meteorolojik veri elde etmek için GMS, Meteosat,  Insat, Goes ve NOAA 

uyduları, Fengyung-1C ve D uyduları, Metop uydusu etkin olarak kullanılmaktadır. NOAA serisi uyduları; rüzgâr 

alanlarının belirlenmesi, bulutluluk, nem, yer yüzey ve deniz yüzey sıcaklıkları, sis ve don seviyelerinin 

belirlenmesi, buzul alanların tespiti, yağış miktarının ölçülmesi ve vejetasyon indeksi, yüzey basıncı, toplam ozon 

miktarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Yer yüzey sıcaklığının ölçülmesinde NOAA uydusunun AVHRR 

algılayıcısı kullanılarak çeşitli algoritmalar geliştirilmiştir. Bunları; Price (1984), Becker ve Li (1990),Ulvileri ve 

ark. (1994) şeklinde sıralayabiliriz. İlerleyen yıllarda Czajkowski ve ark. (1998), Kerenyi ve Putsay (2000) 

çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Ouaidrari ve ark. (2002), Qin ve ark. (2004), Yang ve Yang(2006) bu alandaki 

çalışmalara devam etmişlerdir. Literatürdeki bu algoritmalar kullanılarak yapılan çalışmalarda, yapılan KOKH 

değer aralığının 1-3 K arasında değiştiği görülmüştür (Şahin ve Kandırmaz, 2010). 

 

Bu çalışmada amaç, literatürde araştırmacılar tarafından ilgi görmüş başarılı algoritmaları kullanarak Siirt için en 

başarılı yer yüzey sıcaklığı algoritmasını tespit etmektir. Çünkü daha az hata ile yer yüzey sıcaklığının 

hesaplanması, yer yüzey sıcaklığının kullanıldığı ileri araştırmalarda daha az hata yapılmasına neden olacaktır. 

Özellikle güneş enerjisi çalışmalarında yer yüzey sıcaklığı etken bir faktördür. Siirt bölgesi için yapılması 

düşünülen güneş enerji haritalarının elde edilmesinde, yapılan çalışma algoritma belirlenmesinde önemli katkı 

sağlayacaktır. Yer yüzey sıcaklığının uydularla tespitinde en az hata ile yer yüzey sıcaklığı haritalarını oluşturan 

algoritmalar; Price (1984), Becker ve Li (1990),Ulivieri ve ark. (1994) algoritmalarıdır. Söz konusu algoritmaların 

başarısı bölgeden bölgeye değişmektedir. Bu algoritmalardan elde edilen yer yüzey sıcaklığı haritaları yer değerleri 

ile kıyaslanıp ve en iyi algoritma belirlenerek, ileri çalışmalar için araştırmacıların hizmetine sunulacaktır. Çalışma 

zamanı olarak 2002 yılı belirlenmiştir. Yıl içerisindeki 12 aylık zaman periyodunda,  her aydan iki adet 

NOAA/AVHRR uydu görüntüsü TÜBİTAK’tan temin edilmiş, toplam 24 adet ham görüntünün işlenmesi ve 

algoritmalarda kullanılmasıyla yer yüzey sıcaklığı değerleri elde edilmiştir.  

 

2.YÖNTEMLER  
 

Yer yüzey sıcaklığı ölçüm değerleri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden, uydu görüntüleri ise 

ODTÜ’de yerleşik TÜBİTAK-BİLTEN kurumundan elde edilmiştir. Çalışmada Quorum -Level 1B, Idrisi Selva 

ve Envi 5.0 yazılımları kullanılmıştır. Çalışma süresine yıl olarak 2002 yılı seçilmiştir. Her aydan en az iki adet 

ham uydu görüntüsü işlenmiş ve algoritmalarda kullanılmıştır. Yer yüzey sıcaklığı haritaları elde edilmiştir. 

 

2.1.AVHRR Algılayıcısının Termal Kanallarının Kalibrasyonu  
 

Uydudan elde edilen veriler ham verilerdir. Ham verilerin bir dizi işlemden geçirilmesi gereği vardır. Bu amaçla 

“Quorum” yazılımı kullanılır. Quorum yazılımının görevi, yer alıcı platformlarından elde edilen ham verileri, 

görüntü işleme programları için daha kullanışlı olan Level-1B formatına dönüştürmektir. Level-1B formatı, 

NOAA/NESDIS şirketi tarafından geliştirilmiş, görüntü işleme paket programlarının tanıyabileceği bir dosya 

türüdür. Level-1B formatına dönüştürülen verilerin kullanılmasıyla, parlaklık sıcaklığı değerlerini elde etmek 

mümkündür. Ancak, önce NOAA-AVHRR verilerinin termal kalibrasyonu yapılmalıdır. Bu formattaki veriler, 

NOAA-AVHRR algılayıcısının 4. ve 5. kanalları, eşitlik(1) yardımı ile parlaklığın doğrusal bir fonksiyonu olarak 

düzeltilmiş parlaklık değerlerine, yani yayınan enerjiye dönüşmektedir. 

 

 (1) 

 

Burada A, B ve C kanallara özel katsayılar, E ise doğrusal yayınım değeridir. Her uydu için değişen A,B ve C 

katsayıları, NOAA uydusunun resmi internet sitesinde verilmektedir (Rao,1987; Rao ve Chen, 1995; Goodrum ve 

ark., 2005). Yayınan enerji değerlerinden parlaklık sıcaklığı değerlerine geçiş ise, Ters- Planck ışıma eşitliği diye 

adlandırılan eşitlik(2)  yardımıyla gerçekleştirilmektedir.        

 

 

(2) 

Burada T(E), E yayınan enerji değerine karşılık gelen K cinsinden sıcaklık, V ölçüm yapılan kanalın merkezi ters-

dalga boyu (cm
-1

), C1=1.1910659x10
-5

 mW/(m
2
-sr-cm

-1
) ve C2=1.438833 cm-K olan sabitlerdir. NOAA–12 ve 

NOAA–14 uydusu için elde edilen bir T(E) değerine ek sıcaklık düzeltmesi uygulanmaz. NOAA–15 uydu 

verilerinden yer yüzey sıcaklığı hesabını yapabilmek için eşitlik (2)’ den elde edilen T(E) değerine aşağıda verilen 
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eşitlik (3) yardımıyla ek bir düzelme işlemi yapılmalıdır. Eşitlikteki K ve L katsayıları sırasıyla uydunun 

kanallarına göre değişen katsayılardır. Söz konusu katsayılar Çizelge 1’de verilmiştir. 
 (3)    

Çizelge 1. NOAA–15 AVHRR algılayıcısı için sıcaklık düzeltme katsayıları (Goodrum ve ark., 2005). 

Uydu Kanalları K L 

Kanal 4 0.337810 0.998719 

Kanal 5 0.304558 0.999024 

 

2.2.Yüzey Yayınırlık Değerlerinin Belirlenmesi 
 

Uydularla yapılan bitki örtüsü belirleme çalışmalarında, uydu kanallarının kırmızı ve yakın kızılötesi kanalları 

kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak NDVI (Normalize Edilmiş Bitki İndeksi) değeri eşitlik (4)’teki gibi 

formülleştirilmiştir. 

 

 (4) 

 

Buradaki NDVI, normalize edilmiş bitki indeksi, NIR ve RED sırasıyla yakın kızılötesi ve kırmızı bölgelerdeki 

spektral yansıma ölçüleridir. NOAA uydularının AVHRR algılayıcılarından alınan kanal ölçü değerine göre 

eşitlik(4) tekrar yazılırsa, eşitlik(5) elde edilmektedir (Srivastana ve ark., 1997). 

12

12

CHCH

CHCH
NDVI




         (5) 

Buradaki,  CH1 ve CH2 sırasıyla AVHRR algılayıcısının 1. ve 2. kanallarının yansıma miktarı değerleridir. Bu 

eşitliğe göre NDVI ancak -1 ile +1 arasında değerler almaktadır. (Sellers, 1985; Myneni ve ark., 1995). AVHRR 

radyometresinin, 4. ve 5. kanallar için ayrı ayrı yayınırlık değerlerinin hesaplanması gerektiği ortaya çıkmıştır. 4. ve 

5. kanallar için yayınırlık değerlerinin hesabı, sırasıyla eşitlik (6) ve eşitlik (7)’de gösterilmiştir. 

)ln(.029.09897.04 NDVI  
(6) 

)ln(.01344.001019.054 NDVI  (7) 

 

 Burada 4 , 4. kanalın yüzey yayınırlık değeri, 5 ise 5.kanalın yüzey yayınırlık değeridir. 4  ve 5 ’den 

faydalanarak yüzey yayınırlık ortalaması ve yüzey yayınırlık farkının sırasıyla eşitlik (8) ve eşitlik (9)’dan 

faydalanarak hesaplanabileceği aşağıda gösterilmiştir.  

 

2/)( 54    
(8)                     

)( 54    
  (9)      

    Burada    yüzey yayınırlık ortalaması,  ise yüzey yayınırlık farkıdır (Cihlar ve ark., 1997). 

 

 

2.3.Yer Yüzey Sıcaklığının Hesaplanması 

Split-Window algoritmasında, yer yüzey sıcaklığını hesaplamak için komşu termal kızılötesi kanalların parlaklık 

sıcaklıkları ve her kanalın yayınırlık değerinin bilinmesi çok önemlidir. Bu düşünceden hareketle, çeşitli Split-

Window (SW) teknikleri zamanla geliştirilmiştir. Bunlar; saf ampirik SW tekniği, yayınırlığa bağlı SW tekniği, su 

buharına bağlı SW tekniği, görüş açısına bağlı SW tekniği ve bunlardan herhangi ikisinin birleştirilmesi ile 

oluşturulan SW tekniğidir. Split-Window tekniği içerisinde en çok kullanılan teknik, yayınırlığa bağlı olarak yer 

yüzeyinin sıcaklığını hesaplayan tekniktir. Süreç içerisinde bu teknik oldukça ilerlemiş ve çeşitli yüzey sıcaklığı 

hesaplama algoritmalarına ulaşılmıştır. Yayınırlığa bağlı olarak elde edilen bu çalışmada kullanılan SW 

algoritmaları aşağıda yer almaktadır: 

 

 

LKETT /])([ 

REDNIR

REDNIR
NDVI








1062  

 
6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), 5-7 Ekim 2016, Adana 

 

 

 

Price (1984) Algoritması 

 

Price, bu algoritmayı ileri sürerken kara cisim ışımasını temel alarak yayınırlık etkisini kullanmıştır. 

 

   









 
 5

4
5441984Pr 75.0

5.4

5.5
. TTTATT ice

 (10) 

 

Buradaki sıcaklıklar,  K cinsinden olmak üzere   algoritması ile hesaplanan yer yüzey sıcaklığı,  

AVHRR algılayıcısının termal kanallarından 4. kanalın parlaklık sıcaklığı,  ise 5. kanalın parlaklık sıcaklığı 

değeri, =3.33 olarak gösterilmiştir (Price, 1984). 

 

Becker- Li (1990) Algoritması 

 

Becker ve Li, ışın transferini baz alarak bölgesel bir SW algoritması ileri sunmuşlardır. 
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P  (12) 

 

2
33.38

1
98.326.6







 



M  (13) 

 

Burada P  ve M  katsayıları atmosferik etkilere ve bölgesel yüzey yayınırlığa bağlı değerlerdir (Becker ve Li, 

1990). Formüllerde kullanılan sayısal katsayılar ise LOWTRAN 6 simülasyon programı ile daha önceden 

bulunmuştur (Kneizys ve ark., 1983). 

 

Ulivieri ve Arkadaşlarının (1994)  Geliştirdiği Algoritma 

 

Bu algoritma teorik olarak elde edilmiş SW algoritmasıdır. Katsayılar NOAA uydusunun kaydettiği yer yüzey 

radyans simülasyonundan elde edilmiştir. Düşey su buhar içeriği(W)<3 g.cm-2 olduğu kabul edilerek algoritma 

aşağıdaki gibi oluşturulmuştur (Ulivieri ve ark., 1994).   

  .75)1.(48)(8.1 5441994 TTTT arkUlivieri  
(14) 

 

2.4.Uydu Verilerini Değerlendirme Çalışmaları 
 

Uydu çalışmalarında,  uydudan elde edilen görüntüler çalışmanın özelliğine göre ön düzeltme çalışması 

yapıldıktan sonra çeşitli matematiksel algoritmalardan veya formülasyondan geçirilir. Formül kullanılarak elde 

edilen görüntünün değeri hesaplanan değerdir. Hesaplanan değer, yer değeri ile karşılaştırılır. Karşılaştırma 

yapmak için çeşitli istatiksel kurallar geliştirilmiştir. İstatiksel kurallar uygulanırken öncelikli olarak korelasyon 

katsayısına(r) daha sonra da Kök Ortalama Kare Hatasının (KOKH) değerlerine bakılmalıdır. Söz konusu değerler 

aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

ni ..............1  olmak üzere iv
 
yer değerlerinin, ie  hesaplanan değerlerin oluşturduğu küme, v  yer ve  e  

hesaplanan değerlerin ortalaması, v  yer ve  e
 
hesaplanan değerlerin standart sapmaları olmak üzere v  ile e  

arasındaki fark eğilim(bias) olarak adlandırılır (Laurent ve ark., 1998).  

Lineer korelasyon katsayısı r  eşitlik (15)’deki gibi formülüze edilir (Kendall ve Stuart, 1963). Korelasyon 

katsayısı, hesaplanan değerle yer değeri arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu ilişkiye göre yeni formüller üretilebilir. Fakat 

hesaplamada başarının değerlendirilmesi için yeterli değildir.  

  

ev

n

i

ii

n

eevv

r







 1
 

(15) 

 

Kök Ortalama Kare Hatasının (KOKH) matematiksel ifadesine, hesaplanan değer ile yer değeri arasındaki 

uzaklaşmanın kesin ölçümü olarak bakılır. Aşağıdaki formülden elde edilen değerin az olması, hesaplanan değerin o 

kadar başarılı olduğunun kanıtıdır. Çalışmalarda kullanımı oldukça yaygındır (Laurent ve ark., 1998). 

2
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3.BULGULAR 
 

Yer yüzey sıcaklığı hesaplanması için 2002 yılı seçilmiştir. Çalışmada kullanılan görüntüler, TÜBİTAK-BİLTEN 

kurumundan elde edilen NOAA–12, NOAA–14 ve NOAA–15 uydularının AVHRR görüntüleridir. Her ay için 2 

adet ham görüntü olmak üzere toplamda ise 24 adet ham görüntü kullanılarak yer yüzey sıcaklığı hesaplamaları 

yapılmıştır. Uydu verileriyle yer yüzey sıcaklığı hesaplamalarında Price(1984), Becker ve Li(1990), Ulivieri ve 

arkadaşlarının(1994)  geliştirdiği algoritmalar kullanılmıştır. Elde edilen değerler yer değerleriyle 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma yapmak için Siirt ili kontrol noktası olarak seçilmiştir. Yer yüzey sıcaklığı 

hesaplanmasında belli bir işlem akışı oluşturulmuştur. Bilgisayara kaydedilen uydu verileri öncelikli olarak 

görüntü işleme programlarının tanıyabileceği formata dönüştürülmüştür. Bunun için uydudan elde edilen ham 

veriler,  Quarium yazılımı yardımıyla Level-1B formatına dönüştürülmüştür. Daha sonra Idrisi Selva ve Envi 5.0 

görüntü işleme paket programları yardımıyla, görüntünün geometrik düzeltmesi yapılmıştır. Geometrik 

düzelmeleri yapılan görüntüler içinde sadece Türkiye kalacak şekilde kesilmiştir. NOAA uyduları Türkiye 

üzerinde görüntü alırken uydu geçiş saatine ve uydu serisine bağlı olarak bazen tam Türkiye görüntüsü sağlamakta 

bazen de ancak iki farklı görüntü ile tam Türkiye görüntüsü elde edilmektedir. Çalışmada Türkiye’yi tam olarak 

içine alan görüntüler kullanılmıştır. Görüntülerin kesimi tamamlandıktan sonra NOAA/AVHRR görüntülerinin 4. 

ve 5. kanalları için parlaklık sıcaklık değerleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Quarium yazılımı yardımıyla veri seti, 

Level-1B formatına dönüştürüldüğü için 0-1023 arasındaki görüntüyü oluşturan piksel değerlerine sahiptir. Bu 

piksel değerleri, parlaklık sıcaklığı değerlerine dönüştürülmelidir. Bu nedenle NOAA–12 ve NOAA–14/AVHRR 

verilerinin her kanalına ait parlaklık sıcaklık değeri sırayla eşitlik (1-2) kullanılarak bulunmuştur. NOAA–15 

uydusunun parlaklık sıcaklığı değerini bulmak için ise eşitlik(2)’den elde edilen değerlere, eşitlik (3) kullanılarak 

düzeltme sağlandıktan sonra parlaklık sıcaklığı değeri elde edilmiş olmaktadır.  

Yapılan çalışmada örnek gösterilmesi açısından,  20 Mayıs 2002 tarihinde elde edilen NOAA 12/AVHRR 

görüntüsünün eşitlik(1-2)’de kullanılmasıyla 4. ve 5. kanallar için parlaklık sıcaklığı haritaları oluşturulmuş ve 

eşitlikler (4-9)’un kullanılmalarıyla yüzey yayınırlık haritaları elde edilmiştir.  Eş zamanlı 4 , 5 ,  ,  , 4T  ve 

5T   haritaları elde edildikten sonra yer yüzey sıcaklığı haritalarını elde etmek için eşitlik(10-14) kullanılmalıdır. 

Eşitlik(10)’in kullanılmasıyla Price (1984) algoritmasına bağlı yer yüzey sıcaklığı haritası aynı tarih için elde 

edilmiştir. Harita üzerinde yoğunluk kesimi yapılarak, görüntü zenginleştirme yoluna gidilmiştir. Elde edilen harita 

Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. 20 Mayıs 2002 tarihli Price-1984 algoritmasına göre yer yüzey sıcaklığı haritası(K).  

 

Eşitlik(11-13)’ün kullanılmasıyla Becker- Li-1990 algoritmasına bağlı 20 Mayıs 2002 tarihli yer yüzey sıcaklığı 

haritası oluşturulmuştur. Oluşturulan haritada yoğunluk kesimi yapılmış ve Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 

 



1064  

 
6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), 5-7 Ekim 2016, Adana 

 

 
Şekil 2. 20 Mayıs 2002 tarihli Becker- Li-1990 algoritmasına göre yer yüzey sıcaklığı haritası(K). 

 

 

Son aşamada ise Ulivieri ve arkadaşlarının (1994) geliştirdiği algoritmaya bağlı yer yüzey sıcaklığı haritası 

oluşturulmuştur. 20 Mayıs 2002 tarihli Ulivieri ve arkadaşlarının (1994)  algoritmasına göre yer yüzey sıcaklığı 

haritası eşitlik(14) kullanılarak elde edilmiştir. Harita üzerinde yine önceki haritalarda olduğu gibi yoğunluk 

kesimi uygulanmıştır ve görüntü zenginleştirme yoluna gidilmiştir. Harita, Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3. 20 Mayıs 2002 tarihli Ulivieri ve ark.-1994 algoritmasına göre yer yüzey sıcaklığı haritası(K). 

 

Aynı aşamalar izlenerek her algoritma için 24 adet yer yüzey sıcaklığı haritaları elde edilmiştir. Üç algoritmaya 

bağlı olarak elde edilen haritalar üzerinden, yer yüzey sıcaklığı değerleri Siirt için okunmuştur. Okunan değerler, 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen yer ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Algoritmalardan 

sağlanan yer yüzey sıcaklığı değerleri ve meteorolojiden sağlanan sıcaklık değerleri Çizelge 2’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 2. Siirt için algoritmalara bağlı olarak elde edilen yer yüzey sıcaklığı değerleri(K) 

Görüntü Tarihi Gerçek Değer 
Price-

1984 

Becker-

Li-1990 

Ulivieri ve 

ark.-1994 

24.01.2002 275.6 274.2 273.4 277.1 

31.01.2002 277.1 278.3 278.7 273.4 

08.02.2002 283.6 278.9 281.9 281.6 

17.02.2002 276.9 273.1 275.3 273.2 

06.03.2002 285.3 289.5 283.6 286.2 

10.03.2002 284.0 278.2 282.3 284.7 
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10.04.2002 283.5 280.3 286.9 284.3 

27.04.2002 287.5 286.9 283.4 288.7 

16.05.2002 290.0 294.3 292.5 287.5 

20.05.2002 294.4 290.2 292.8 292.1 

14.06.2002 299.4 295.7 301.3 301.6 

22.06.2002 300.8 302.4 302.5 298.3 

05.07.2002 302.0 300.2 297.6 302.9 

06.07.2002 302.2 297.5 305.6 301.8 

09.08.2002 303.6 298.7 303.9 302.2 

26.08.2002 302.6 304.9 306.7 305.6 

03.09.2002 301.9 302.1 298.2 298.2 

20.09.2002 295.2 296.7 297.5 297.9 

12.10.2002 297.0 293.8 299.7 294.3 

17.10.2002 291.6 288.4 288.9 293.5 

20.11.2002 286.7 283.1 283.1 288 

29.11.2002 280.9 278.6 282.4 278.6 

26.12.2002 264.6 262.3 267.9 265.4 

27.12.2002 263.5 260.8 265.2 262.1 
 

Çizelge 2’den faydalanılarak 24 adet görüntünün algoritma ve gerçek değerlerle kıyaslaması yapılabilir. Aşağıdaki 

şekilde Price-1984 algoritması ile oluşturulan yer yüzey sıcaklığı değeri ve gerçek yer yüzey sıcaklığı değerlerinin 

ilişkisi gösterilmektedir.   

 

 
Şekil 4. Price-1984 algoritmasının gerçek yer yüzey sıcaklığı ile ilişkisi.  

 

Şekil 4 incelendiğinde en büyük gerçek değerden sapma 10 Mart 2002 tarihli görüntüde olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Sapmanın miktarını elde etmek için Çizelge 2 incelenmelidir. İncelendiğinde sapma miktarının 5.8 K 

olduğu görülmektedir. En az sapma ise 03 Eylül 2002 tarihli görüntüde olmuştur. Sapma miktarı ise 0.2 K olarak 

hesaplanmıştır. Diğer görüntülerdeki sapma miktarı ise 0.2-5.8 K arasında değerler almaktadır.   

 

Benzer şekilde Becker-Li-1990 algoritmasına bağlı elde edilen yer yüzey sıcaklığı değerleri ile gerçek yer yüzey 

sıcaklığı değerleri arasındaki ilişki de incelenebilir. Söz konusu ilişki aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Becker-Li-1990 algoritmasının gerçek yer yüzey sıcaklığı ile ilişkisi.   

 

Şekil 5 incelendiğinde en büyük gerçek değerden sapma 05 Temmuz 2002 tarihli görüntüde olduğu görülmektedir. 

Sapmanın miktarını elde etmek için Çizelge 2 incelenmelidir. İncelendiğinde sapma miktarının 4.4 K olarak 

hesaplanmıştır. En az sapma ise 09 Ağustos 2002 tarihli görüntüde olmuştur. Sapma miktarı ise 0.3 K olarak 

hesaplanmıştır. Diğer görüntülerdeki sapma miktarı ise 0.3-4.4 K arasında değerler almaktadır.   

 

Ulivieri ve ark.(1994) algoritmasına bağlı elde edilen yer yüzey sıcaklığı değerleri ile gerçek yer yüzey sıcaklığı 

değerleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Aralarındaki grafiksel değişim ilişkisi Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 6. Ulivieri ve ark.(1994) algoritmasının gerçek yer yüzey sıcaklığı ile ilişkisi.   

 

Şekil 6 incelendiğinde en büyük gerçek değerden sapma 31 Ocak 2002 ve 17 Şubat 2002 tarihli görüntülerde 

olduğu görülmektedir. Sapmanın miktarını elde etmek için Çizelge 2 incelenmiştir.  Sapma miktarının 3.7 K olarak 

hesaplanmıştır. En az sapma ise 06 Temmuz 2002 tarihli görüntüde olmuştur. Sapma miktarı ise 0.4 K olarak 

hesaplanmıştır. Diğer görüntülerdeki sapma miktarı ise 0.4-3.7 K arasında değerler almaktadır.   

 

Split-Window algoritmalarından elde edilen yer yüzey sıcaklığı değerleri ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü’nden elde edilen yer yüzey sıcaklığı değerleri arasındaki istatistiksel ilişkiyi tespit etmek için eşitlik 

(15-16) da kullanılmıştır. Eşitlik(15)’ın kullanılmasıyla korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Price-1984 

algoritmasıyla yer değeri arasındaki korelasyon ilişkisi 0.972 olarak hesaplanmıştır. Korelasyon katsayıları 

incelendiğinde yer değeri ile en az ilişkili algoritma Price-1984 algoritması olmuştur. Price-1984 algoritmasından 

çok farklı olmamak kaydıyla Becker-Li-1990 algoritmasının korelasyon katsayısı üç algoritma içerisinde orta 

değerde bulunmuştur.Yer değeri ile en çok ilişkili algoritma, Ulivieri ve ark.(1994) geliştirdiği algoritma olmuştur. 

Üç algoritmanın korelasyon katsayısı 0.972-0.984 arasında değerler almıştır. Bu değer aralığı oldukça başarılıdır. 

Fakat korelasyon ilişkisi tek başına bir ölçümün doğruluğunun sınanmasında yeterli ve güvenli bir metot değildir. 

Çünkü ölçümler arasındaki hata oranın sabit kalmak şartıyla yapılan birden fazla ölçüme bağlı olarak korelasyon 

katsayısı hesapladığı takdirde, katsayı oldukça yüksek çıkmaktadır.  Korelasyon katsayısı yüksek değerde 

olmasına rağmen hata değeri de büyük olabilmektedir. Bu nedenle farklı bir değerlendirme ölçütü ek olarak 

kullanılmalıdır. 

 

Kısa dönemli ölçüm hatalarını belirlemede en çok kullanılan metot, Kök Ortalama Kare Hatası (KOKH)  değerinin 

tespit edilmesidir. KOKH değeri, eşitlik(16)’ın kullanılmasıyla elde edilir. Eşitlik her algoritma için yer değerine 
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bağlı olarak hesaplanmalıdır. Çalışmada kullanılan algoritmalar için elde edilen KOKH değerleri hesaplanmıştır.  

Price-1984 algoritması için hesaplanan KOKH değeri 3.308 K bulunurken,  Becker-Li-1990 ve Ulivieri ve ark.-

1994 algoritmaları için sırayla 2.681K ve 2.171K olarak bulunmuştur. Yapılan hata hesaplamalarında en düşük 

KOKH değerine sahip olan algoritma en başarılı algoritma olarak değerlendirmektedir. Sonuç olarak, yapılan 

çalışmasının konusunu oluşturan “Siirt İlinin Yer Yüzey Sıcaklığının Belirlenmesi İçin Farklı Split-Window 

Algoritmalarının Karşılaştırılması” isim çalışmada yer yüzey sıcaklığının hesaplanmasında en iyi Split-Window 

algoritması olarak, Ulivieri ve arkadaşlarının(1994) geliştirdiği algoritma olduğu, istatistiksel açıdan belirlenmiştir. 

  

4.TARTIŞMA VE SONUÇ 

 
Çalışmada, Siirt ilinin yer yüzey sıcaklığının belirlenmesinde güvenirliği daha önceki çalışmalarla test edilmiş üç 

farklı Split-Window algoritması kullanılmıştır. Kullanılan algoritmalar Price-1984, Becker-Li-1990 ve Ulivieri ve 

ark.-1994 algoritmalarıdır. Çalışma zamanı olarak 2002 yılı seçilmiş ve her ay için iki görüntü kullanılmıştır. 

Görüntülerin işlenmesi ve algoritmalarda kullanılması neticesinde uydu temelli yer yüzey sıcaklığı değerlerine 

ulaşılmıştır. Elde edilen değerler yer gerçekleriyle istatistiksel açıdan değerlendirilmiştir.  Price-1984 

algoritmasının korelasyon katsayısı 0.972 olarak hesaplanırken KOKH değeri 3.308 K olarak hesaplanmıştır. 

Becker-Li-1990 algoritmasının korelasyon katsayısı ve KOKH değerleri sırasıyla 0.974 ve 2.681K olarak 

hesaplanmıştır. Ulivieri ve ark.-1994 algoritması için korelasyon katsayısı ve KOKH değerleri sırasıyla 0.984 ve 

2.171K olarak hesaplanmıştır. Korelasyon katsayısı değerinin yüksek olması algoritmaların yer değerleri ile 

uyumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir. Fakat tek başına etkili olan istatistiksel bir özellik değildir. Bu nedenle 

KOKH değerleri hesaplanmıştır. Değerlerin 2.171K- 3.308 K arasında olduğu görülmektedir. Daha önceki yer 

yüzey sıcaklığını hesaplamak için yapılan çalışmalarda, KOKH değerlerinin 1-3 K arasında olduğu hatırlanırsa 

Becker-Li-1990 ve Ulivieri ve ark.-1994 algoritmaları literatürle uyumlu sonuçlar vermiştir. Fakat, Price-1984 

algoritması aynı uyumu göstermemiştir. Ayrıca en düşük KOKH değeri en başarılı algoritmayı göstermektedir. 

Çalışmada en başarılı algoritma, Ulivieri ve ark.-1994 algoritması olmuştur.  Bu nedenle özellikle uydu bazlı 

güneş enerjisi hesaplanmasında kullanılmasının uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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