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4. Meteorolojik Ölçüm Sistemleri 

{Uydu} 



Uydu ölçüm sistemleri 

■ Uydular bir uzaktan 

algılama aracıdır. 

■ Cisim hakkında uzaktan 

ölçüm ile bilgi edinmeyi 

amaçlar. 

■ Çalışma prensibi ?  

■ Cisimlerin yaydığı ve 

yayınladığı radyasyonu 

ölçerek  veri elde etmek 

■ Elde edilen veriler 

kullanarak farklı ürünler 

üretilir.  



Uydu Tarihçesi 

■ 1957 – İlk uydu(Sputnik) Rusyadan 

fırlatıldı. 

■ 1958 –ilk ABD uydusu(Explorer-1) fırlatıldı 

■ 1959 – Winsconsin Üniversitesinde ilk 

meteorolojik uydu araştırmasına başlandı. 

■ 1960- ilk meteorolojik uydu TIROS 
(Television and InfraRed Observational Satellite) 

fırlatıldı. 

■ TIROS ömrü 79 gün oldu 

■ 1966- ilk sabit yörüngeli uydu fırlatıldı 

 



Uydu ölçüm sistemi 

■ Uydular iki sınıfa ayrılır 

■ sabit yörüngeli uydular 

■ kutupsal yörüngeli uydular 

■ Bu isimlendirmeler 

izledikleri yörüngeye göre 

yapılır. 

 



1.) Sabit yörüngeli uydular 



1.) Sabit yörüngeli uydular 

■ Dünyadan ~36,000 km 

uzaklıktadırlar 

■ Dünya yüzey alanının 

~1/4 lük kısmını kapsarlar 

■ Yüksek zamansal 

çözünürlük: her 15 

dakikada bir veri sağlarlar 

■ Çözünürlükleri uydu alt 
noktasında en yüksektir, 
yüksek enlemlere doğru 
azalır. 

■ Spedtrumun görünür ve 
infrared kısmından bilgi 
alırlar. 



2.) Kutupsal yörüngeli uydular 

■ Dünyayı bir kutuptan diğer kutba 

doğru tararlar 

■ Bir tam tur ~90 dk sürer.  

■ Bir bölgeden günde iki defa 

geçerler. 

■ Belli bir tarama geometrileri 

vardır. 



2.) Kutupsal yörüngeli uydular 

■ Kutupsal 

yörüngeli 

uydular 

birden fazla 

algılayıcı 

taşırlar 



3.) TRMM uydusu 



Meteorolojik uydular 



Uydu ölçüm sistemleri 



Uydu ne ölçer? 
 

■ Belirlenmiş dalga boylarındaki yansıyan ve 

yayınlanan radyasyonu ölçer.  

■ Herbir kanal özel dalga boylarına sahiptir. 

 

 

 

 

■ Gözle görülen tarzda resimler için aşağıdaki 

kanallar şeçilir. 

■ Kırmızı : 0.6 µm 

■ Yeşil : 0.5 µm 

■ Mavi : 0.4 µm 



Uydu görüntüsü – Görünür kanal 



Uydu görüntüsü – Görünür kanal 

Etna 

Yanardağı 

  

21  

Temmuz  

2001 

(Landsat 5 

uydusu) 

 



Uydu ölçümleri /Infrared bölge 

Plank kanunu: 



Uydu ölçümleri /Infrared bölge 

3.9µ 

6.2µ 

9.7µ 

13.4µ 

O3 

CO2 

CO2 

H2O 



Uydu verisi ürünleri 

a.) NDVI ürünü: 

NDVI değeri bitki 

sağlığı(kuru/yeşil) ile 

alakalı bilgi verir. 



Uydu verisi ürünleri 

a.) NDVI ürünü: 



Uydu verisi ürünleri 
b.) Karla kaplı alan: 

■Yansıma 

değerleri 

kanalları: 

•0.6μm 

•0.8μm 

•1.6μm  

VE 

■Parlaklık 

sıcaklık 

değeri 

kanalları: 

•3.9μm 

•10.8μm 

•12.0μm  



Uydu verisi ürünleri 

c.) Orman yangın ürünü: 
Kongo 

Angola 

Ch. 3.9 ve 10.8 m farkı [K] 

MSG görüntüsü 
 25 Haziran 2003  

 10:00 UTC 

 



Uydu verisi ürünleri 

d.) Rüzgar vektörleri: 



Uydu verisi ürünleri 

e.) Kararsızlık 

ürünleri 

(K-indeksi) 



Uydu verisi ürünleri 

f.) iklim çalışmaları 

(albedo): 


