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Dağıtım Şirketi AR-GE Projesi Ara Raporu 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 
ARGE Proje Kabul # 477428 (Ocak 2018 Kabul Dönemi) 

Başvuru Sahibi: Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) 

Başvuru Sahibinin Adresi: Peyas (Kayapınar) Mevkii Şanlıurfa Yolu 3.Km. Diyarbakır 

Proje Adı: 

Image Processing – Resim İşleme İle Tarımsal Sulama 

Alanlarında Kaçak Kullanım Tespit Ve Tüketim Tahmin 

Sistemi Geliştirilmesi Projesi 

Proje Bölgesi: Dicle EDAŞ Sorumluluk Bölgesi 

Proje Süresi: 36 Ay 

Proje Sorumlusu: Alper ACARTÜRK 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 0553 281 3726, alper.acarturk@dedas.com.tr 

 

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

 “Image Processing – Resim İşleme İle Tarımsal Sulama Alanlarında Kaçak Kullanım Tespit ve Tüketim Tahmin 

Sistemi Geliştirilmesi” projesi (“Proje”) giderlerinin, 15.03.2018 tarih ve 01/18/09 sayılı EPDK Ar-Ge 

Komisyonu Kararı ile Ar-Ge bütçesinden karşılanması kabul edilmiş olup, 10.09.2018 tarihinde 4TEK İletişim 

A.Ş. firması (“4TEK”) ile sözleşme imzalanması ile 24 aylık proje takvimi başlatılmıştır. 

Şirketimiz ile 4TEK, öncelikle proje önerisinin Komisyonunuza sunulduğu Ocak 2018 dönemi ile Eylül 2018 

dönemi arasındaki döviz kuru değişiminden (3.77’den 6.37’ye, %69 artış) projenin en az etkilenmesi için 

derhal çalışmaya başlamış ve 1. Ara raporda sunulmuş olan tedbirleri almıştır. 

Şirketimiz ve 4TEK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi – ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 

de (“ODTÜ-OGAM”) ile 11.07.2019 tarihli anlaşma çerçevesinde, üç danışman hoca gözetiminde çalışacak 

dördü ODTÜ üçü DEDAŞ kadrosunda olmak üzere yedi araştırıcıdan oluşan proje ekibi, görüntü işleme 

algoritmalarını geliştirmek üzere 08.08.2019 tarihinde çalışmalara başlamıştır. 

Çalışmalar sırasında belirlenen, algoritmaların eğitileceği görüntülerin kalite kriterlerini sağlayacak sistemin 

Ostim ODTÜ Teknokent’te bulunan Visratek Savunma ve Bilgi Teknolojileri şirketinden temin edilmesi 

kararlaştırılmıştır. Üzerinde Hiperspektral (VNIR: 400-1000nm dalga boyu), LİDAR (16 kanal), Termal (FLIR) ve 

RGB (4K çözünürlük) sensörleri bulunan multikopter tipi DJI M600 Pro İnsansız Hava Aracı, gerekli bilgisayar 

ve yazılımları ile birlikte, 2. Ara raporda sunulan takvime uygun olarak tedarik edilmiştir. 

3. Ara Raporda belirttiğimiz üzere, COVİD-19 salgını sebepli aksaklıklardan dolayı uçuş eğitiminde ve data 

alımında aksaklıklar meydana gelmiş, sonuç olarak proje takviminin gecikmesi durumu ortaya çıkmıştır. Konu 

ile ilgili olarak Kurumunuza yazdığımız 27.08.2020 tarihli yazımızda dikkatinize sunduğumuz süre uzatımı 

talebimiz, Ar-Ge Komisyonunca görüşülmüş ve 01.10.2020 tarihli Ar-Ge Komisyonu Kararı ile proje süresi 24 

Ay’dan 36 Ay’a çıkarılmıştır. 

Proje takvimi 36 Ay’a göre yeniden düzenlenmiş olup, B.2. bölümünde dikkatinize sunulmaktadır. 
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B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Proje kapsamında rapor tarihine kadar tamamlanan ve ileriki tarihler için planlanan işler: 

 

B.3. İş Paketleri 

B.3.1. Proje Planı ve Revizyon Çalışması 

Proje sürecinde, öngörülemeyen dışsal etkiler sebebiyle çeşitli zamanlarda proje planı revize edilmesi ihtiyacı 

doğmuştur. 

B.3.2. İHA İle İlgili İşler 

İHA sisteminin konfigürasyonu ile ilgili olarak çeşitli tedarikçilerle görüşülmüş, ODTÜ-OGAM araştırıcıları ile 

birlikte İHA sistemi isterleri üzerinde mutabakat sağlanarak İHA tedariki gerçekleştirilmiştir. İHA Pilotu 

kadroya eklenerek eğitimi sağlanmış, test uçuşları başlamıştır. COVİD-19 salgını sebebiyle meydana gelen 

aksamalar 3. Ara Rapor’da dikkatinize sunulmuştur. 

B.3.3. Görüntü İşleme Algoritmaları İle İlgili İşler 

Proje’de, ODTÜ-OGAM ve DEDAŞ ekipleri tarafından geliştirilmekte olan algoritmalarla ilgili bilgi ve bulgular, 

ekteki raporda detaylı biçimde aktarılmıştır. Kolaylık olması açısından raporun “Çıkarımlar” kısmı aşağıya 

kopyalanmıştır: 

Proje kapsamında, literatür araştırmasına müteakip her bir modalite için ilgili deneylerle elde edilen temel 

gözlemler ve çıkarımlar aşağıda sırasıyla verilmiştir: 

•  Sentinel S2A uydularından farklı zamanlarda alınan görüntülerin incelenmesi ile elde edilen 

sonuçlarda ürün tespiti yapılmıştır.  DEDAŞ tarafından sağlanan yersel gerçeklik bilgilerinden alınan ÇKS 

bilgilerinden çıkarılan noktaların spektral imzalarının zamansal değişimleri incelenmiştir. Ağustos ayında 

alınan bu bilgiler incelendiğinde pamuk ve mısır imzalarının birbirlerine oldukça benzer olduğu 

gözlemlenmiştir. Farklı yöntemler kullanarak yapılan deneylerde pamuk ürününün yeşerdiği 30 Ağustos 

görüntüleri eğitim amaçlı kullanılmıştır. 30 Ağustos verileri ile eğitilen modelin 9-19-29 Eylül tarihlerinde 

alınan görüntülerde yüksek başarımlı tespit yaptığı belirlenmiştir. Mısır ve Pamuk ürünlerinin ayrı 

değerlendirildiği dört sınıflı sınıflandırma sonuçlarında başarımın çözünürlüğe göre farklılık gösterdiği 

görülmüştür. 20 metre ve 60 metre çözünürlüklü veriler için yapılan bu deneylerde başarımın bu tarihlerde 20 

metre çözünürlük için %80-88 ve 60 metre çözünürlük için %69-81 arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Pamuk 
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ve mısır ürünlerini ürün olarak belirlenmesi durumunda yapılan ürün, toprak ve su tespitinde ise başarımın 

%97-100 gibi yüksek bir oranda olduğu tespit edilmiştir.  

• Hiperspektral hedef tespiti algoritmaları kullanılarak trafo tespiti yapabilmek için uygun çözünürlükte 

ve düşük gürültü oranlı görüntülere ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan testlerde CEM algoritmasının ve hibrid 

detektörlerinin diğer algoritmalara göre daha başarılı sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Projedeki çalışmalar göz 

önüne alındığında trafo tespitinin belirli oranda yanlış alarm içerebileceği de öngörülebilmektedir. Bunun en 

önemli nedenlerinden biri de trafo imzasının karakteristik özelliğidir. Metallerin 400-1000nm aralığında 

birbirine benzer olması nedeniyle görüntü içerisindeki bütün metallerin karışması önemli bir etmendir. ASD 

spektrometre kullanılarak elde edilen trafo reflektans imzası incelendiğinde 770-1000 nm dalgaboyunda düz 

bir karakteristik gösterdiği gözlenmiştir. Bu da tespiti zorlaştıran en önemli sebeplerden biridir. Ancak çalışma 

alanında çok fazla metal yapı bulunmamasının da olumlu olarak algoritmaya etki edeceği düşünülmektedir. 

Laboratuvar ortamında yapılan, veri içerisinde toprak ve metal ayrıştırımı yapılan deneylerde elektrik direği 

ve elektrik trafosu plaka örneklerinin 400-900 nm aralığında ayrıştırılabildiği gözlemlenmiştir. Yeterli 

çözünürlük olması durumunda bu hedeflerin toprak üzerinde tespitinin mümkün olabileceği 

değerlendirilmektedir. En son olarak, insansız hava aracı ile ODTÜ kampüsü üzerinde yapılan deneylerden elde 

edilen sonuçlara göre metal parçaların, arabaların ve benzer maddelerin DEDAŞ çok sensörlü insansız hava 

aracı ile alınan hiperspektral görüntülerde net olarak tespit edilebildiği görülmüştür. 

• LIDAR verisinde elektrik telleri ve yeryüzüne ait noktalar diğer noktalardan başarılı bir şekilde 

ayrıştırılabilmektedir. Ancak yoğun şehirleşmenin olduğu bölgelerde yeryüzü ayrıştırma algoritmalarının 

performansı azalmaktadır.  

• RGB görüntülerde trafo algılama problemine yoğunlaşılmıştır. DEDAŞ tarafından sağlanan veri 

kümelerini kullanarak yapılan deneylerde, YOLO v3 mimarisiyle %85 kesinlik ve %94 duyarlılık elde edilmiştir. 

Bununla birlikte, veri seti kalitesi ve çeşitliliği arttıkça trafo algılama başarımının yükseldiği gözlenmiştir. 

Özellikle, veri setinin gerçekçi ortamlarda oluşturulmasının başarı performansı açısından kritik olduğu 

değerlendirilmektedir.  

• Termal görüntülerde yapılan deneylerde ise FLIR veri kümesi kullanılmıştır. Şu an mevcut termal trafo 

görüntüler olmadığı için, sıcaklık değişimi benzerliği sebebiyle araba sınıfı ön deneylerde kullanılmıştır. Farklı 

hava koşullarında ve farklı senaryolarda oluşturulmuş termal görüntülerde araba algılama yüksek başarımla 

elde edilmiştir. RGB görüntüler net olduğu zaman RGB görüntülerde eğitilen YOLO v3 detektörü daha iyi sonuç 

verirken, karanlıkta ya da düşük çözünürlükte termal görüntülerde eğitilen YOLO v3 detektörü daha iyi sonuç 

verdiği gözlemlenmiştir. Drone ile havadan çekilen görüntülerde Faster-RCNN yönteminin Yolov3’e göre daha 

yavaş çalıştığı ancak daha yüksek performans verdiği gözlemlenmiştir.  

• Su kanallarının kaçak trafo yoğunluğunda etkisi kanalın tipine göre değişebilir. Kanala yakın olup 

suyun doğal olarak akabildiği bölgelerde daha düşük ihtimalle kaçak olacağı tahmin edilmektedir. Drenaj 

kanalları su fazlalıklarını toplayarak bazı parseller için tahliye kanalı ve aynı zamanda bazıları için sulama 

kanalı olabilir. Bu kullanımları belirlemek için parselin kanala göre lokasyonu ve kanalın nereden başlayacağı 

etkili olabilir. Örneğin, bir kanal bir parselin ortasından başlarsa o parsel için sulama kanalı olması düşük 

ihtimaldir. Genelde, sulama kanalı olan bölgelerde kaçak trafonun daha düşük olması tahmin edilebilir. Ancak 

fazladan su almak için kendi pompasını kullanan parsel olasılığı da olabilir. Son olarak, bilinen bir parselin su 

kanallarına göre lokasyonu, parselin nasıl sulanacağı hakkında önemli bilgi sunabilir. 
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B.3.4. Ara Yüz ve Entegrasyon 

Proje kapsamında ODTÜ-OGAM tarafından geliştirilmiş olan algoritmaların saha personeli tarafından 

kullanılabileceği, basit ve derli toplu bir ara yüz hazırlanması için çalışmalar başlamıştır. 

B.3.5. Pilot Uygulama 

Proje sonucunda, ilerleyen dönemlerde geliştirilmesi olası Yaygınlaştırma Projesi için de bir test fırsatı olarak 

da değerlendirilecek olan iki aylık bir pilot uygulama gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

15.03.2019 tarihli ve 01/19/29 sayılı Ar-Ge Komisyonu Kararı ile proje bütçemiz 2.569.600 TL olarak 

belirlenmiş olup, Tüfe 357,44 dikkate alındığında proje bütçe rakamımız 2.776.955 olarak takip edilmektedir.  

Ara rapor tarihi itibari ile muhasebe sistemimizden elde edilen bilgi ve TÜFE 357,44 verisine göre; 433.296 TL 

Personel, 23.456 TL Seyahat ve Konaklama, 578.436 TL Malzeme, 1.156.305 TL Danışmanlık Hizmeti olmak 

üzere toplamda 2.191.493 TL harcama yapılmıştır. Bütçe Gerçekleşme oranımız %79 olarak izlenmektedir. 

C. Sonuç ve Değerlendirme: 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

İHA ile ilgili riskler: 

İHA uçuşu sırasında ortaya çıkabilecek en önemli risk, İHA’nın düşmesi sonucu kullanılmaz hale gelmesidir. 

Bu riski ortadan kaldırmak üzere, tedarik anlaşmamızda; 

 İHA’nın tedarikçi firmanın temin edeceği bilgisayara tedarikçi firma tarafından yüklenecek olan uçuş 

planlama programı ile otopilot modunda uçurulacağı, 

 İHA’yı uçuracak olan personelin tedarikçi firma tarafından eğitileceği, 

 İHA’nın sağlıklı uçabileceği hava şartları ile ilgili kısıtlamaların tedarikçi firma tarafından belirleneceği 

ve Şirketimizin bu kısıtlamalara uyacağı, 

 bu koşullar altında İHA’nın düşmesi gibi bir durum ortaya çıkarsa onarımın tedarikçi firma tarafından 

ücretsiz gerçekleştirileceği kayıt altına alınmıştır. 

Bu güne kadarki eğitim ve test uçuşlarında, yalnızca bir kere inişten sonra yana devrilmek suretiyle İHA’nın 

palleri (pervaneleri) hasar görmüş, Ankara’da yetkili serviste onarım gerçekleştirilmiş ve İHA göreve hazır hale 

getirilmiştir. 

İHA üzerinde bulunan sensörler aşırı soğuk havalarda buzlanma riskine karşı önlem olarak İHA’nın irtifa 

kazanmasını engellemekte ve uçuş görevi güvenli biçimde sonlandırılmaktadır. 

Öngörülemeyen riskler, küresel COVID-19 salgını olarak kendisini göstermiştir. 

 Algoritmaların geliştirilmesi, kısmen evden çalışma yoluyla aksayarak da olsa devam etmiştir. Fakat, 

bir arada çalışmayı gerektiren entegrasyon işleri aksamıştır. 

 Seyahat kısıtlamaları sebebiyle İHA’nın uçuş yapılacak bölgelere götürülmesi, uçuş ekibinin eğitilmesi 

ve uçuş görevlerini yerine getirebilecek pratik seviyesine ulaşması mümkün olmamıştır. Yakın 

zamanda eğitim ve antrenman faaliyetlerimiz hız kazanmış olsa da, uçuş görevlerinin yerine getirilip 

ODTÜ-OGAM ekibine uygun kalite ve miktarda data henüz sağlanamamıştır. Sonuç olarak, proje 

takvimi gecikmiş, 36 Ay’a göre yeniden planlanmıştır. 
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C.2. Değerlendirme ve Alınan Kararlar  

ODTÜ-OGAM’ın çıkarımları dikkate alındığında, her ne kadar çalışmalar henüz tamamlanmamış olsa da, 

önümüzdeki Ar-Ge projelerini planlayacak ölçüde bilgi edinilmiştir. Bu kapsamda; 

Sahada kullanılacak tümleşik sistemin kapsamı 

 Sentinel S2A uydularından alınan data kullanılarak parsel ölçeğinde ürün çeşidinin doğru tespit 

edilmesi olasılığının yüksek olduğu görülmektedir. 

 İHA üzerinde bulunan RGB kamera ile alınan görüntülerde, sahadaki trafoların doğru tespit edilmesi 

olasılığının yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu çıkarımlar ışığında, saha personeline kullanım kolaylığı sunabilecek ve kaçak kullanım tespit etme 

faaliyetlerinde verimliliği artıracak olan tümleşik sistemin yüksek çözünürlüklü RGB görüntü içeren sabit 

kanatlı veya multikopter tipi İHA’lar ile alınması, ürün çeşidinin ise parsel ölçeğinde, uydu görüntüleri ile 

gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tümleşik sistemin tasarımı ve optimizasyonuna yönelik olarak bir “Yaygınlaştırma Projesi” sunulması 

düşünülmektedir. 

Hiperspektal sensör üzerine edinilen bilgiler 

 Hiperspektral sensör kullanılarak yapılan çalışmalarda hem ürün cinsi, hem trafo, hem de çeşitli 

anomalilerin doğru olarak tespit edilmesi olasılığının yüksek olduğu görülmektedir. 

 Eğitim ve test uçuşları esnasında edinilen tecrübe göstermektedir ki, ilgili sensörün doğru kalibre 

edilmesi ve toplanan datanın işlenebilir hale getirilmesi (post-processing) ciddi bir eğitim süreci 

gerektirmektedir. 

 Hiperspektral sensör fiyatı 50.000 USD seviyesinin üzerindedir. 

Bu çıkarımlar ışığında, hiperspektral sensör içeren ve kaçak elektrik kullanımını tespit etmeyi hedefleyen bir 

sistemin hem maliyet açısından, hem de insan kaynağı açısından yaygınlaştırılması gerçekleştirilebilir 

görülmemiştir. 

Öte yandan, sözü geçen sensörün çok detaylı bilgi sunabilmesi sayesinde, tarımsal verimliliği artırma yönünde 

ciddi bir katkısı olacağı anlaşılmıştır. Sulama, gübreleme ve ilaçlama verimliliği gibi insan gözünün veya RGB 

kameranın yakalayamayacağı bilgilerin, hiperspektral sensör ile yakalanabileceği gözlemlenmiştir. Konu ile 

ilgili olarak, şirketimizin yürümekte olan bir diğer projesi olan “Tarımsal Enerji Verimliliğini Artırma Projesi” 

ile görevli personelimiz bilgilendirilmiştir.  

LIDAR sensör üzerine edinilen bilgiler 

 LIDAR sensör kullanılarak yapılan çalışmalarda başta elektrik telleri olmak üzere, şebeke 

elemanlarının hassas biçimde 3 boyutlu nokta bulutu olarak modellenebildiği görülmektedir. 

 Eğitim ve test uçuşları esnasında edinilen tecrübe göstermektedir ki, ilgili sensörün doğru kalibre 

edilmesi ve toplanan datanın işlenebilir hale getirilmesi (post-processing) ciddi bir eğitim süreci 

gerektirmektedir. 

 LIDAR sensör fiyatı 15.000 USD seviyesinin üzerindedir. 

Bu çıkarımlar ışığında, LIDAR sensör içeren ve kaçak elektrik kullanımını tespit etmeyi hedefleyen bir sistemin 

hem maliyet açısından, hem de insan kaynağı açısından yaygınlaştırılması gerçekleştirilebilir görülmemiştir. 

Öte yandan, sözü geçen sensörün santimetre hassasiyetinde 3 boyutlu bilgi sunabilmesi sayesinde, sehim 

yüksekliği hesaplama, çalı, ağaç ve binaların tellere olan uzaklığını hesaplamaya imkan verecek 3 boyutlu 
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modelleme yapılabildiği gözlemlenmiştir. Konu ile ilgili olarak, şirketimiz Bakım – Onarım ekipleri ile irtibat 

sağlanmıştır ve saha ihtiyaçları derlenmeye başlamıştır. Araştırmalarımız şirketimiz Ar-Ge personeli 

tarafından sürdürülmekte olup, ticarileşebilir hizmet veya Ar-Ge projesi ortaya çıkma olasılığı bulunmaktadır. 

Termal sensör üzerine edinilen bilgiler 

 Rapor tarihi itibariyle, ilerleyen dönemdeki çalışmaların kapsamı ve niteliği hakkında karar vermeye 

imkan sağlayacak ölçüde termal toplanamamıştır. 

 

D. EKLER: 
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Özet 

Bu raporda, hiperspektral görüntüleme, 3-boyut (3B) LIDAR görüntüleme, görünür bant  elektro 

optik görüntüleme (RGB) ve termal görüntüleme sensörleriyle şu ana kadar elde edilmiş veriler 

üzerinde, tarımsal ürün sınıflandırması ile elektrik trafosu ve teli tespiti için seçilen sınıflandırma 

ve hedef tespit algoritmalarının başarım potansiyelleri, doğrudan ve dolaylı görüntü setleri 

üzerindeki deneylerle test edilmiş ve ilgili sonuçlar raporlanmış ve tartışılmıştır. Her bir sensördeki 

veri setleri ve algoritmalar için elde edilen sonuçlar ve çıkarımlar şu şekilde özetlenebilir:  

 Sentinel uydusundan Harran Ovası ve Atatürk Barajı bölgesi için elde edilmiş çok bantlı 

görüntülerde yapılan tarımsal ürün sınıflandırılması testlerinde bitkiyi ayırt etmedeki 

başarım ölçülmüştür. Farklı zamanlarda alınmış görüntülerde spektral imzalar 

incelenerek, pamuk ve mısır ürünlerinin zamansal imza değişimleri incelenmiştir. Pamuk 

ve mısır ürünlerinin Ağustos ayı imzaları incelendiğinde birbirlerine benzer oldukları 

görülmüştür. İmza tabanlı, destek vektör makineleri ve derin öğrenme yöntemleri 

kullanılarak deneyler yapılmıştır. Yapılan deneylerde, Sentinel görüntülerinde farklı 

çözünürlüklerde ürünlerin toprak ve su sınıflarından ayırt edildiği gözlemlenmiştir. Pamuk 

ve mısır ürünlerinin benzerlikleri nedeniyle birbirlerinden ayrı tespit edilmesi durumunda 

performansın düştüğü belirlenmiştir. 

 Hali hazırda hiperspektral elektrik trafosu görüntü seti olmaması nedeniyle, hiperspektral 

görüntülerde elektrik trafosu tespitine eş bir problem olarak kabul edilen araba tespiti ile 

ilgili deneylerde, istatiksel sinyal tespiti yöntemleri ile 0.985 eşik değerinde 0.5 kesinlik 

(precision) ve 0.15 geri çağırma (recall) oranları elde edilebilmiştir. Bu metrikler literatür 

raporunda açıklandığı üzere hedef tespit algoritmalarının performans değerlendirmesi 

için kullanılmıştır. Kesinlik oranı 0.5 civarında olsa da, yanlış alarm veren bölgelerin hedef 

imzasına yüksek benzerlik göstermesinden dolayı algoritmaların uygulanabilir sonuçlar 

verdiği düşünülmektedir. Algoritma araba pozisyonlarını düzgün bir şekilde bulurken, 

piksel bazında değerlendirmeye bağlı olarak, geri çağırma değerleri araba pikselleri 

arasında araba camının da bulunmasından dolayı düşük kalabilmektedir. Araba tespiti 

deneyleri sonucunda, üzerlerindeki metal plakalar nedeniyle benzer reflektans 

karakteristiği göstereceği değerlendirilen ve kullanılacak İHA sistemi ile daha yüksek 

çözünürlüğe sahip olacağı düşünülen elekrik trafolarının tespitinin de mümkün olabileceği 

değerlendirilmektedir. İnsansız hava aracı ile ODTÜ kampüsü üzerinde yapılan 

deneylerden elde edilen sonuçlara göre metal parçaların, arabaların ve benzer 
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maddelerin DEDAŞ çok sensörlü insansız hava aracı ile alınan hiperspektral görüntülerde 

net olarak tespit edilebildiği görülmüştür. Sonuçlar aynı sistem ile sahadan alınacak 

görüntülerde elektrik trafolarının da tespiti edilebileği yönünde ümit vermektedir. İlgili saha 

görüntülerin sahadan gelmesine müteakip performanslar değerlendirilecektir.  

 Hiperspektral görüntülerde, laboratuvar ortamında elektrik direği parçası ve elektrik 

trafosu plakaları üzerinde yapılan çalışmalarda, elektrik direkleri ve metal plakaların, 400-

1000 nm aralığında tespit imkanı sağlayabilecek farklı karakteristik özellikler gösterdiği 

saptanmıştır. Deneylerde aynı görüntü içerisinde bulunan elektrik direği ve metal plaka 

parçalarının ayrı ayrı ayırt edilebildiği gözlemlenmiştir. Reflektans dönüşümünün düzgün 

yapılabildiği deneylerde algoritma sonuçlarının daha başarılı olduğu görülmüştür. Veri 

içerisinde toprak ve metal ayrıştırımı yapılan deneylerde de bu iki hedefin 400-900 nm 

aralığında ayrıştırılabildiği gözlemlenmiştir. Yeterli çözünürlük olması durumunda bu 

hedeflerin toprak üzerinde tespitinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.  

 LIDAR verilerinde, elektrik teli tespiti için komşuluk tabanlı ve derin öğrenme tabanlı 

(PointNet) yöntemler uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, LIDAR verisinin 1 m2’de 

50 üzeri nokta yoğunluğunda elektrik tellerini tespit etmekte başarılı olduğu 

gözlemlenmiştir. Hali hazırda LIDAR elektrik trafosu veri seti olmaması nedeniyle, LIDAR 

verisinde elektrik trafosu tespitine eş bir problem olarak LIDAR verisinde taşıt tespiti 

üzerine deneyler yapılmıştır. İlgili deneylerde, taşıt olarak işaretlenen noktalarda yanlış 

alarmların düşük olduğu, buna mükabil taşıt olan noktaların geri çağırma oranının ise 

yeterli düzeyde olmadığı gözlemlenmiş, nokta bazında sınıflandırma metriği olarak 0.51 

F1 skoru sağlanmıştır. Alınan sonuçlar, taşıt tespiti için 100 nokta/metrekare gibi oldukça 

yüksek yoğunlukta nokta bulutuna ve yüksek miktarda işaretlenmiş veriye ihtiyaç 

duyulduğunu göstermiştir. Ayrıca, yer yüzeyi ayrıştırma için DEDAŞ tarafından sağlanan 

ilgili Tekirdağ verileri ve Dublin verileri üzerinde deneyler yapılmıştır. Kırsal ve bina 

yoğunluğunun az olduğu Tekirdağ verisi gibi verilerde yer yüzeyinin diğer noktalarda 

başarılı bir şekilde ayrıştırıldığı gözlemlenirken, şehirleşmenin ve insan ürünü yapı 

miktarının yüksek olduğu Dublin verisi gibi verilerde, yüksek yoğunluklu insan ürünü 

yapılardan ötürü, yer yüzeyinin devamlı bir şekilde ayırt edilemediği tespit edilmiştir.  

 RGB ve termal görüntülerde elektrik trafosu tespiti için yapılan deneylerde, DEDAŞ 

tarafından sağlanan verilerde gerekli işaretlemeler yapılmış ve literatürde sık kullanılan 

derin öğrenme algoritmaları uygulanmıştır. Deneysel sonuçlarda, elektrik trafolarının 0.85 

ortalama kesinlik oranlarıyla başarılı bir şekilde bulunduğu gözlemlenmiştir. Bununla 
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beraber, veri seti kalitesi ve çeşitliliği arttıkça trafo algılama başarımının da yükseldiği 

tespit edilmiştir. Özellikle, veri setinin gerçekçi ortamlarda oluşturulmasının başarı 

performansı açısından kritik olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, termal görüntülerde 

yapılan deneylerde ise FLIR veri kümesi kullanılmıştır. Termal görüntülerin, özellikle gece 

çekimlerinde ve RGB görüntülerin netliğinin yeterli olmadığı durumlarda, nesne algılama 

performansına arttırıcı etkide bulunduğu gözlemlenmiştir. RGB ve termal görüntülerdeki 

test performansının eğitim verisinin miktarı ve çeşitliliği ile ilintili olduğu gözlemlenmiştir. 

Elektro-optik kamera ile alınan RGB görüntülerin elektrik trafoların açıkta bulunduğu 

ortamlar için iyi bir potansiyel çözüm olabileceği değerlendirilmektedir.   

 En son olarak, su akış yönlerinin tespiti ile ilgili deneylerde, Harran ovası’nda sulama ve 

dranaj kanalları, ilgili algoritmalarla haritalandırılmış ve Harran Ovası’ndaki tarlaların bu 

kanallara uzaklığına göre cazibeli veya cazibesiz sulanmasına ilişkin ağırlıklandırılması 

yapılmıştır. Buna göre, kanallara yakın olan bölgelerde kaçak sulamanın daha düşük 

ihtimal olduğu, uzak olan bölgelerin ise kaçak trafo tespiti için daha uygun olan bölgeler 

olduğu değerlendirilmektedir.   
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1 Giriş 

Yasa dışı elektrik kullanımı, dünyada ve ülkemizdeki elektrik kullanımında en önemli 

problemlerden biri olarak öne çıkmaktadır (Mufassirin2016, Thnagalakshmi2015, Pasdar2007, 

Matikainen2016). TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistikleri 2017 yılı raporlarına 

göre (TEDAS2017), yasadışı elektrik kullanım oranı 2017 yılında tüm Türkiye’de %14,51 olarak 

tespit edilirken, özellikle güneydoğu illerimizde %64,8 olarak raporlanmıştır. Raporlanan 

rakamlar, ilgilli bölgede elektrik enerjisi olarak yaklaşık 14 milyon megawatsaat düzeyinde 

kayıplara tekabül ederken, ekonomik maliyet olarak 6 milyar TL gibi çok yüksek meblağlara 

ulaşabilmektedir. İlgili problem, aynı zamanda güvenlik ve sosyal barış bakımından da sorunlara 

yol açabilmektedir. 

Ülkemizde ve dünyada yasa dışı elektrik kullanımıyla mücadelede şu anki uygulamalar 

((TEDAS2017,EPDK2011,EMO2018), mekanik sayaçlardan elektronik sayaç kullanımına 

geçilmesi, tüketimi düşük olan abonelerin düzenli kontrollerinin sağlanması, tarımsal abonelerin 

ürün beyanlarına göre denetlenmesi gibi idari düzenlemelerden, büyük veri üzerinden düşük 

tüketimli abonelerin belirlenmesi ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ve benzeri sistemler 

ile sayaç tüketimlerinin otomatik takip edilmesi gibi ileri teknoloji tabanlı yöntemlere kadar geniş 

bir yelpazede değerlendirilebilir. Son yıllarda gerçekleştirilen ilgili uygulamalarla beraber farklı 

bölgelerdeki yasa dışı elektrik kullanımında azalmalar gözlenebilmektedir (EPDK2011) .  

Yasa dışı elektrik kullanımıyla ilgili belirtilen daha çok idari ve donanım tabanlı çözümler hali 

hazırda kayıpla mücadelede önemli ilerlemeler sağlasa da, özellikle kaçak kullanımım en önemli 

kısmını oluşturan kırsal alanda tarımsal sulamada, yerinde tespit bakımından yeterli 

olamamaktadır. Bu bağlamda, donanım tabanlı çözümlere tamamlayıcı olarak uzaktan 

algılamaya dayalı yeni çözümler güvenlik, uygulanabilirlik ve operasyonel maliyet açısından öne 

çıkmaktadır.  

Bu raporda özellikle kırsal alanda tarımsal sulamada yasa dışı elektrik kullanımına bir çözüm 

olarak yasa dışı elektrik trafolarının tespiti için farklı görüntü sensörlerine dayalı potansiyel 

çözümlerin performansları ve sahada kullanılabirliliği şu aşamaya kadar elde edilen veriler 

üzerinde değerlendirilmiştir. Temel olarak hiperspektral görüntüleme, 3-boyut (3B) LIDAR 

görüntüleme, görünür bant  elektro optik görüntüleme ve termal görüntüleme olmak üzere 4 farklı 

görüntüleme sensörüne dayalı hedef tespit ve sınıflandırma yöntemleri hem elektrik trafolarının 

doğrudan tespiti hem de kaçak elektrik kullanımının elektrik teli, su kuyusu, su akış yönü, ekili 

tarımsal ürün ve bu ürün için gerekli su tüketimi gibi farklı göstergeler üzerinden dolaylı tespiti 

açısından tartışılmıştır.  
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Tablo 1.1: Görüntüleme sensörleri ve yasa dışı elektrik kullanımı ile ilgili potansiyel hedefler 

 Hiperspektral 

Elektro optik 

(RGB) Termal LIDAR 

Elektrik Trafosu √ √ √ √ 

Tarımsal Ürünlerin 

Sınıflandırılması √ √ - - 

Nemlilik √ - - - 

Cazibeye göre su akış yönü - - - √ 

Enerji Nakil Hatları √ √ √ √ 

Sulama Hortumu √ √ - - 

Su Pompası √ √ - - 

Su Kuyusu √ √ - - 

Motorlu Taşıtlar 

(Traktör,Otomobil) √ √ - √ 

Demir veya Beton Direk √ √ √ √ 

Trafo Üstü Pano √ √ - - 

Braşman (Tel veya kablo 

bağlantı noktası) - - √ - 

  

Tablo 1.1’de yasa dışı elektrik kullanımına yönelik olarak herbir görüntüleme sensörünün hem 

doğrudan hem de dolaylı tespit için potansiyel kullanımları verilmiştir. Buna göre, öngörüsel olarak 

hiperspektral görüntüleme ve analiz yöntemlerinin sağladığı çok bantlı görüntülerin bağlantı 

noktaları dışındaki tüm hedefler için kullanılabileceği değerlendirilirken, elektro optik görüntülerin 

sağlayacağı daha yüksek çözünürlükle performansları iyileştirebileceği, bununla beraber özellikle 

termal görüntülerin elektrik trafosu, enerji nakit hatları ve bağlantı noktaları için ısınmaya bağlı 

olarak daha iyi sonuç verebileceği, LIDAR 3B nokta bulutlarının ise elektrik telleri ve direkleri için 

iyi bir alternatif teşkil edebileceği değerlendirilmektedir.  
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Şekil 1.1: Planlanan sistemin genel şeması 

Bahsedilen dört ana görüntüleme sensörün ilgili hedefler için kullanım potansiyellerini de göz 

önünde bulundurarak, sahada kullanılabilecek sistemin temel aşamaları Şekil 1.1.’de 

gösterilmiştir.  Buna göre, insansız hava aracı ile farklı modalitelerdeki elde edilen sensör 

verilerinin ilk aşamada birbirlerinden ayrı bir şekilde analiz edilerek, incelenen alandaki piksellerin 

aranan hedef olabilme olasıklarını gösterecek haritalar oluşturulur. İkinci aşamada, farklı 

sensörler için elde edilmiş hedef olasılık haritalarının birleştirilerek potansiyel bölgelerin daha da 

belirginleştirilmesi ve operator değerlendirmesine sunulması hedeflenmektedir. Bu şekilde, 

sahadaki teknik takımlara kaçak elekrik kullanımıyla ilgili potansiyel bölgeler görsel olarak 

sunulmuş olacaktır. 

Bu raporda, bahsedilen Hiperspektral, LIDAR, RGB, ve Termal olmak üzere dört ana görüntüleme 

sensörünün ve ilgili hedefler için seçilen hedef tespit ve sınıflandırma algoritmalarının, başarım 

potansiyelleri şu ana kadar açık kaynaklardan elde edilen, OGAM bünyesinde varolan, ve OGAM 

ve DEDAŞ tarafından proje özelinde çekilen veriler üzerinde deneylerle test edilmiş ve ilgili 

sonuçlar raporlanmış ve tartışılmıştır.  Raporun gelecek bölümünde, Sentinel hiperspektral 

uydularından Harran Ovası ve Atatürk Barajı bölgesi için elde edilmiş hiperspektral görüntülerde, 

tarımsal ürün sınıflandırılması için yöntemler gerçekleştirilerek elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. 
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Bölüm 3’de hiperspektral görüntüleme ile elekrik trafosu tespitine yönelik olarak, daha önceki 

hiperspektral araba veri setleri, ODTU yerleşkesinde çekilmiş hiperspektral görüntüler ve 

laboratuvar ortamında çekilmiş hiperspektral görüntüler üzerinden deney sonuçları verilmiş ve 

ilgili çıkarımlar sunulmuştur. Bölüm 4’te, LIDAR sensörü ile elektrik teli ve trafo tespitine yönelik, 

veri setleri, ilgili yöntemler ve sonuçlar verilmiştir. Bölüm 5’te ise RGB ve termal trafo görüntüleri 

için yapılan çekimler ve  elde edilen sonuçlar paylaşılmıştır. Bölüm 6’de ise su akış yönünün 

bulunmasına yönelik yöntemler anlatılmış ve Harran Ovası’nda elde edilen sonuçlar sunulmuştur. 

Her bölüm sonunda sonuçlar değerlendirilmiş ve Bölüm 7’de ise genel çıkarımlar verilerek rapor 

tamamlanmıştır.  
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2 Hiperspektral Tarımsal Ürün Sınıflandırılması 

 

2.1 Genel Değerlendirme 

Şanlıurfa’da yetişen ürünlerin uzaktan tespit edilmesi için iki farklı uydudan alınmış hiperspektral 

görüntüler üzerinde farklı yöntemler kullanılmıştır. Bunlar vejetasyon indeksi, ürünlerin spektral 

imzalarının incelenmesi ve machine learning tabanlı yöntemlerdir.  

Yapılan deney sonuçları NDVI değerlerinin suyu ve bitkiyi ayırmada başarılı olduğu gibi, zamansal 

olarak yeşillenmenin olduğu bölgeleri de ayırt edebilmektedir. Farklı zamanlarda ekilen ve hasat 

edilen pamuk ve arpa, buğday gibi bazı ürünlerin sınıflandırılmasında NDVI değerlerinin Sentinel 

ve Hyperion uydu görüntülerinde başarılı olduğu görülmüştür. 

Görüntülerden alınan su, toprak ve hedef ürünlerin imzaları incelenmiş ve literatürde bulunan 

toprak, su ve sağlıklı vejetasyon imzaları ile eşleştiği görülmüştür. Ayrıca vejetasyon imzalarının 

zamansal değişimleri incelenerek seçilen bölgelerdeki ekili ürünler ile ilgili tahminler yapılmış ve 

ÇKS verileri yardımı ile kontrolü sağlanmıştır. Bazı bölgelerin Mart ayında vejetasyon imzası 

gösterip Ağustos ayında toprak imzası gösterdiği görülmüş ve bu bölgelerde buğday, arpa ürünleri 

olacağı yorumu yapılmıştır. Ağustos ayında sağlıklı vejetasyon imzası gösteren, Mart ayında 

toprak imzası gösteren bölgelerde pamuk ekili olduğu yorumu yapılmıştır. 

SVM kullanılarak yapılan deneylerde Sentinel görüntülerinde pamuğun başarılı şekilde ayırt 

edilebildiği saptanmıştır. Aynı mevsimde yeşeren ürünlerin sınıflandırılması için deneyler 

yapılacaktır. 

 

2.2  Kullanılan Veriler 

 

2.2.1  Saha Bilgileri 

Deneyler için seçilen alan Şanlıurfa’nın merkez, Viranşehir, Bozova, Topraklı, Karateğe, 

Mağaracık, Gülveren, Hıngılavi ve çevre ilçeleri içermektedir. Seçilen bölgede hem Sentinel S2A, 

hem de EO-1 Hyperion uydusu görüntüsünün ortak bulunduğu alanlarda deneyler yapılmıştır. 

Aşağıdaki şekilde mavi ile gösterilmiş alanda Hyperion uydusu görüntüsü bulunmaktadır. Sentinel 

uydu görüntüsü daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Kapsadığı alan kırmızı bölgenin büyük 

kısmını oluşturmaktadır. 
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Şekil 2.2.1.1: Seçilen bölgedeki Hyperion uydu görüntüsü alanı (mavi) 

 

2.2.2 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Verileri 

Çiftçi Kayıt Sistemi verileri Excel dosyası ve Shp dosyası şeklinde alınarak seçilen bölgelerde 

yetişen ürünlerin analizinde yer doğruluk verisi olarak kullanılması hedeflenmiştir. Buna göre ilk 

önce Shp dosyası QGIS programında açılarak parsellerin ada no., parsel no. özellikleri 

belirlenmesi için, aynı dosya ENVI üzerinden açılarak uydu görüntüsü ile üst üste çakıştırılarak, 

daha sonra seçilen parselde ekili ürünler Excel dosyası üzerinden alınması hedeflenmiştir. Ancak 

ilk aşamada sistemde eğitim yapmak amacıyla ekili ürünlerin kesin olarak bilindiği alanların yer 

gerçekliği verisi olarak alınması gerekmektedir. Bu amaçla DEDAŞ tarafından belirlenen parseller 

yerlerinde görülerek ekili ürünler araştırılmış ve yer gerçekliği olarak alınmıştır. Buna göre, 

parseller Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü parsel sorgulama verilerinden kontrol edilerek yerleri 

belirlenmiştir. Bu parseller ENVI’de açılan Sentinel görüntüsü üzerinde bulunarak parsellerin orta 

noktalarındaki piksel konumları belirlenmiştir. Elde edilen yer gerçekliği pikselleri ile maske 

çıkarılarak ve verilerin eğitim ve test aşamalarında kullanılmıştır. 

2.2.3  Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Verileri 

Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin yeterli olmadığı durumlarda aynı şekilde il, ilçe, ada no. ve parsel 

no. bilgileri girilerek tarlaların incelenmesinde kullanılmıştır. Çiftçi Kayıt Sisteminde görülemeyen 

bazı parsel ayrımlarının daha net görülmesi ve aynı zamanda yüksek çözünürlüklü olması 

sebebiyle tarlalarda ekili ürünü gözle tespit etmek açısından kullanılması uygun görülmüştür. 

Çiftçi Kayıt Sistemi ile elde edilen parsel bilgilerinin yerlerini tespit etmek amacıyla il, ilçe, ada no. 

ve parsel no. bilgileri girilerek tarlaların incelenmesinde kullanılmıştır. Çiftçi Kayıt Sisteminde 

görülemeyen bazı parsel ayrımlarının daha net görülmesi ve aynı zamanda yüksek çözünürlüklü 
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olması sebebiyle tarlalarda ekili ürünü gözle tespit etmek açısından kullanılması uygun 

görülmüştür. TKGM verileri, verilen parsel bilgilerinin konumu ve yapısının görüntülenmesinde 

önemli rol oynamıştır. Yerleşim yerlerinin üzerine denk gelen, ürün ekili alanları kesin olarak 

anlaşılamayan parseller bu aşamada tespit edilerek elimine edilmiştir. Aşağıda, DEDAŞ 

tarafından sağlanan yer gerçekliği verisinde mısır ekili olarak görülen bir parselin (111/5) TKGM 

parsel sorgulama ile bulunmuş görüntüsü görülmektedir. 

  

Şekil 2.2.3.1. TKGM üzerinden bulunmuş mısır ekili bir parsel (111/5 Yeşilyurt). 

2.2.4  Sentinel Uydusu Görüntüleri 

Çalışmalara, Harran Ovası bölgesinden sık veri sağlaması ve ÇKS verilerinin olduğu alanları 

kapsaması ve çekim yapmaya devam etmesi sebebi ile Sentinel S2A uydu görüntüleri ile devam 

edilmeye karar verilmiştir. Sentinel uydu görüntüleri 13 banttan oluşmakta ve 15 günde bir aynı 

bölgeden veri sağlamaktadır. Sentinel 2A uysusunun 60 metre ve 20 metre çözünürlüklü 

görüntüleri ile deneyler yapılmıştır. Görüntüler reflektans değerleri cinsinden sağlanmıştır. 

Görüntüler farklı aylarda alınmış olup %20’ nin altında bulutluluk oranı olanlar kullanılmak üzere 

seçilmiştir. Kullanılan Sentinel görüntüsünün bir örneği aşağıda görülebilir.  
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Şekil 2.2.4.1. Kullanılan Sentinel görüntüsü örneği. 

DEDAŞ tarafından sağlanan yer gerçekliği verisi 2020 yılına ait ürün bilgileri içerdiğinden dolayı 

Sentinel S2A uydusunun 2020 verileri kullanılmıştır. Yer gerçekliği verisi mısır ve pamuk ürünlerini 

içermektedir. Bu ürünlerin Temmuz ve Ekim ayları arasında yeşil olduğu belirlenmiş ve 30 

Ağustos, 9 Eylül, 19 Eylül, 29 Eylül ve 19 Ekim verileri seçilerek kullanılmıştır. 19 Eylül’de seçilen 

mısır ve pamuk olarak belirlenmiş piksellerin medoidlerinin spektral imzaları aşağıda örnek olarak 

gösterilmiştir. Buna göre mısır ve pamuk ürünlerinin bu tarihte literatürdeki yeşil bitki spektral 

imzaları ile benzerlik gösterdiği teyit edilmiştir. 
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Şekil 2.2.4.2 Eylül tarihinde Sentinel görüntüsünden alınan mısır ve pamuk spektraları. 

 

2.2.5 DEDAŞ İnsansız Hava Aracı Sistemi ile alınan Ankara (Mamak) Verileri  

 

Alınan görüntüler 398-1001nm aralığında ve 273 banda sahiptir. Görüntüler hem radyans, hem 

reflektans verisi hem de ortorektifiye edilmiş halde sunulmuştur. Alınan öncül görüntülerde taş, 

toprak ve ağaç gibi sınıflar bulunmaktadır. Örnek görüntüler Şekil 2.5.1’de verilmiştir. Verilen 

görüntüler 640x2000 piksel boyutlarındadır. 
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Şekil 2.5.1. DEDAŞ tarafından alınan hiperspektral görüntüler (RGB bantları) 

Alınan görüntüler üzerinde yapılan spektral imza karşılaştırmaları yapılmıştır. Örnek spektral 

imzalar Şekil 2.5.2’de verilmiştir. 
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Şekil 2.5.2. RGB görüntüler ve görüntülerden çıkarılan spektral imzalar 

 

2.3  Kullanılan Yöntemler 

2.3.1  İmza Tabanlı Yöntemler 

Hedef tespit algoritmaları, bazı istatistiksel bilgileri kullanarak arka planı modellemektedir. 

Detektörlerin çoğu, tüm görüntülerden ortalama ve kovaryans tahminlerini kullanarak hedef veya 

arka plan olma ihtimalinin olup olmadığına dair test pikseli için istatistiksel sonuç veren yararlı bir 

araç olan olasılık oranı testine dayanmaktadır(Manolakis2009). Olabilirlik oranı testi, yanlış 

sınıflandırma riskini en aza indirmek ve hedef ve arka plan spektrumları arasındaki ayrımı en üst 

düzeye çıkarmak suretiyle performansı artırmak gibi ana avantajlara sahiptir(Manolakis2003). 

Olabilirlik oran testi  

 

 

formülü ile gösterilir. Bu formül x test pikselini koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonları (f0(x|H0) ve 

f1(x|H1) olarak gösterilir) hedef yok (H0) ve hedef mevcut (H1) hipotezleri altında gözlemlemek için 

işlev görür. 𝛬(x) verilen bir x değeri için önceden belirlenmiş belirli bir eşik değerden büyükse, o 
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zaman hedef mevcut hipotezi uygulanabilir. Aksi takdirde, hedef bulunmayan hipotez doğru olarak 

kabul edilir. Her hipotez için karşılık gelen koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu, Gauss dağılımı 

olarak modellenmiştir. Genel olarak, bu hipotezler  

 

 

ile temsil edilebilir. µb ve µt ortalama vektörleri, 𝛴b ve 𝛴t kovaryans matrisleridir. Hedef tespit 

algoritmaları bu hipotezleri kullanarak çıkarılır. 

Arkaplan Modellemesi Kullanan Yöntemler 

Sahnenin arka planı, bu yöntemlerde bir Gauss dağılımı ile modellenmiştir. Daha sonra piksel 

spektrumunun hedef spektrum ile korelasyonu analiz edilir. Sonuç olarak, hedef ve hedef olmayan 

pikselleri gösteren bir puan görüntüsü elde edilir. Bu algoritmaların arkasındaki teoriler bu 

bölümde açık bir şekilde açıklanmıştır. 

 Spektral Açı Eşleştiricisi (SAM) 

Temel yaklaşımlardan biri, spektrum uzayındaki piksel spektrumu ile hedef spektrum arasındaki 

açıyı hesaplayan Spektral Açı Eşleyici'dir (SAM) (Jin2009). SAM, hedef ve pikseller arasındaki 

benzerliği gözlemlemek için en kolay ve en hızlı yöntemdir. SAM için hipotezler  

 

 

şeklinde temsil edilebilir. b arkaplan gürültüsü, 𝛼 bilinen hedef imzası s’nin ağırlığıdır. Arkaplan, 

bu yöntemde bilinmeyen varyans parametresi σ2 olan sıfır ortalama, beyaz Gauss gürültüsü 

olarak modellenmiştir. Her iki dağılımın da iki hipotez için varyanslarının eşit olduğu 

varsayılmaktadır. Ayrıca, ağırlık parametresi 𝛼 başka bir bilinmeyen parametredir. Bu bilinmeyen 

parametrelerin, Genelleştirilmiş Olabilirlik Oranı Testine (GLRT) eşit olan dedektör 

formülasyonunu elde etmek için tahmin edilmesi gerekir. 

Bu parametrelerin tahmini için Maksimum Olasılık Tahmini (MLE) kullanılır(Kay1993). x sabit 

değeri için olasılık dağılım fonksiyonunu (p(x; θ)) maksimize eden skalar bilinmeyen parametre θ, 

MLE olarak tanımlanmıştır. MLE, büyük miktarda veri mevcut olduğunda kullanılabilecek en pratik 

tahmin edicidir. Bilinmeyen parametrelere karşılık gelen MLE, her iki hipotezin log olabilirlik 

fonksiyonlarının türevini alarak ve bu türevi sıfıra eşitleyerek bulunabilir. 
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Bu formüllerde L band sayısını yani x vektörünün boyutunu temsil eder. p(x|H0) denklemi 

kullanılarak σ2 şu şekilde bulunur: 

 

 

 

 

 

Aynı şekilde hedefin ağırlık katsayısı 𝛼’nın tahmini p(x|H1) denklemi kullanılarak bulunur: 

 

 

 

 

 

GLRT log-olabilirlik fonksiyonuna uygulanarak ve tahmin edilen parametreler (�̂�2,  �̂�) yerlerine 

konularak SAM detektörünün basit formu elde edilir: 
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SAM detektörü skalar bir değer olan L ihmal edilerek ve bu denklemin karekökü alındıktan sonra 

ters kosinüs işlemi uygulanarak elde edilir: 

 

 

SAM yönteminde sıfır-ortalama beyaz Gauss arka planının varsayımı her sahne için uygun 

değildir. Bu nedenle, SAM bu varsayımın örneklerine karşı uygulandığında tatmin edici sonuçlar 

elde edilemez. SAM, sadece vektör karşılaştırması uygulanmasından dolayı hedef tespiti için ilkel 

bir işlem olarak düşünülebilir. 

 Kısıtlı Enerji Minimizasyonu (CEM) 

Kısıtlı Enerji Minimizasyonu (CEM), SMF'nin ortalama merkezli bir sürümü olarak önerilmiştir. 

CEM sonlu darbe yanıt filtresi kullanır ve istenen hedef imzayı belirli bir kazanç ile sınırlandırırken 

filtre çıkış enerjisini en aza indirir(Chang2000). Genel doğrusal filtre fonksiyonundan elde 

edilebilir: 

 

Bu denklemde h filtrenin darbe yanıtı ve x görüntü pikselidir. Bu işlev, arkaplan enerji 

fonksiyonunu en aza indirerek optimize edilmelidir. Arkaplan enerji fonksiyonu şu formül ile 

gösterilmektedir: 

 

 

 

 

 

 

R örnek kovaryans matrisi ve N hiperspektral görüntüdeki toplam piksel sayısıdır. Optimizasyon 

problemi şu şekilde tanımlanır: 
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s hedef spektrumudur. Problemi basitleştirmek için ½ katsayısı ile çarpıp enerji fonksiyonuna 

Lagrange çarpanı eklenmelidir(Frost1972): 

  

 

Minimize edilmiş enerji fonksiyonunu elde etmek için bu denklemin h’ye göre türevi alınıp sıfıra 

eşitlenmelidir: 

 

 

 

Lagrange çarpanı λ, bulunan h değerinin kısıtlama fonksiyonunda yerine konmasıyla bulunur: 

 

 

 

Lagrange çarpanı hedef spektrumu ve örnek kovaryans matrisi cinsinden bulunduktan sonra, son 

CEM formülü λ değeri denklemde yerine konularak bulunur: 

 

 

 

 Uyarlanabilir Tutarlılık Tahmincisi (ACE) 

Uyarlanabilir Tutarlılık Tahmincisi (ACE) algoritması, arkaplanı çok değişkenli normal dağılımla 

modeller ve tespit için GLRT yaklaşımını kullanır. Arkaplan ve hedef piksellerin farklı ölçeklenmiş 

kovaryans matrisleri vardır. ACE'nin hipotezleri, 
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şeklinde gösterilir. 𝜎0
2 ve 𝜎1

2 bilinmeyen ölçeklendirme değerleri ve 𝛼, 𝛽 da bilinmeyen 

parametrelerdir. Bilinmeyen parametreler diğer algılama algoritmalarındaki gibi MLE kullanılarak 

tahmin edilir. Her iki hipotezin olasılık dağılım fonksiyonları şu şekilde formüle edilebilir: 

 

 

 

 

Log-olabilirlik fonksiyonu şu şekildedir: 

 

 

 

Tahmin edilen değerler ise şöyle bulunur: 

 

 

 

 

 

 

ACE detektörünü bulmak için tahmin edilen değerler GLRT denkleminde yerlerine konarak 

bulunur: 
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Sağ tarafta bulunan ifade monotonik artan fonksiyondur(Truslow2012). Bu durumda ACE 

algoritması şu şekilde formüle edilir: 

 

 

ACE algoritması Sabit Yanlış Alarm Oranı (CFAR) özelliğine sahiptir ve verilerin 

ölçeklendirilmesinde değişmez. Bu nedenle, ACE yapılandırılmamış arkaplan modellemesi olarak 

adlandırılan ve benzerlerine göre daha iyi performanslar ortaya koyan daha gerçekçi bir model 

sunmaktadır(Manolakis2003). 

Hibrid Hedef Tespit Yöntemleri 

Hibrit dedektörler, istatistiksel hipotez testiyle doğrusal karıştırma modeli ile arkaplanın 

modellenmesi olarak tanımlanabilen farklı bir fikre dayanmaktadır. Arkaplanın fiziksel ve 

istatistiksel olarak modellenmesi, her iki etkinin de dikkate alınmasından dolayı performansı diğer 

yaklaşımlara göre arttırır(Broadwater2007). Doğrusal karışmama algoritması ve hedef saptama 

algoritmaları hibrit dedektörlerin iki ana parçasıdır. Doğrusal karışmama algoritması olarak 

Tamamen Kısıtlanmış En Küçük Kareler (FCLS) algoritması ve Hibrit Yapısal Dedektör (HSD) ve 

Hibrit Yapısal Olmayan Dedektör (HUD) olmak üzere iki farklı hibrit dedektör algoritması 

açıklanmıştır. FCLS algoritması, diğer doğrusal karışmama algoritmalarına kıyasla, yüksek 

hesaplama verimliliği nedeniyle, bol miktarda kısıtlamaları karşılayarak, son üyelerin bolluğunu 

tahmin etmek için kullanılır(Broadwater2007). 

 Tamamen Kısıtlanmış En Küçük Kareler (FCLS) Algoritması 

Doğrusal karışmama, hiperspektral hedef saptama algoritmaları için kullanılan temel 

yöntemlerden biridir. Doğrusal karışmamanın asıl amacı, son üyelerin bolluğunun doğru tahmin 

edilmesidir. Bir görüntü pikseli, doğrusal karıştırmama modelinin bir varsayımı olarak farklı 

bolluklara sahip son elemanlar içerir. p son elemanlı ve l spektral bantlı bir lineer karışım modeli 

şu şekilde gösterilir: 

 

x görüntü pikseli, M lxp boyutundaki p son elemanlı imza matrisi, 𝛼 px1’lik bolluk vektörü ve n 

lx1’lik katkı beyaz Gauss gürültü vektörüdür. Doğrusal karışmayan modelin kısıtlanmadığı 

durumlarda en düşük çözümler olabilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için FCLS 

önerilmiştir(Heinz1999). FCLS'nin iki kısıtı şu şekilde gösterilebilir: 
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FCLS prosedürü şu şekilde özetlenebilir: 

1. Sınırlı en küçük kareler doğrusal karıştırma, enerji fonksiyonunun şöyle yazılabileceği bir 

optimizasyon problemidir: 

  

 

Bu denklemin 𝛼’ya göre türevi alınıp sıfıra eşitlenirse 𝛼’nın MLE değeri bulunur. 

 

 

 

En küçük kare çözümü şu şekilde elde edilir: 

 

 

2. Bulunan en küçük kare tahmini değeri (�̂�𝐿𝑆), �̂�𝐹𝐶𝐿𝑆 denkleminde yerine konularak �̂�𝐹𝐶𝐿𝑆 ve 

λ parametreleri bulunur: 

 

 

 

3. �̂�𝐹𝐶𝐿𝑆 elemanları kontrol edilir. Eğer hepsi pozitifse, algoritma durur. Aksi takdirde 4. Adıma 

gidilir. 

4.  |�̂�𝐹𝐶𝐿𝑆,𝑗/(𝑀𝑇𝑀)𝑗
−1| ifadesinin maksimum değeri bulunur. Daha sonra bu sonlu eleman 

imzası M matrisinden çıkarılır ve 1. adıma dönülerek süreç yeni M matrisi ile tekrarlanır. 

Sonuç olarak, son üyelerin bolluğu kısıtlamalar göz önünde bulundurularak elde edilir. 
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 Hibrit Yapısal Detektör (HSD) 

HSD algoritması, hem AMSD algoritmasına benzeyen yapılandırılmış arka planı, hem de doğrusal 

karışım algoritmasını kullanır. Bu algoritmaları birlikte uygulamak, sahnenin fiziksel ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir analizini sağlar(Broadwater2007). HSD'nin hipotezleri şu şekilde gösterilir: 

 

 

Olabilirlik fonksiyonları şu şekildedir: 

 

 

 

 

 

Bilinmeyen parametrelerin MLE değerleri şu şekilde bulunur: 

 

 

 

Ek olarak, bolluk tahmini MLE yerine FCLS algoritması kullanılarak yapılmalıdır. Optimizasyon 

problemi şu şekilde tanımlanabilir: 

 

 

Enerji fonksiyonu ise şu şekilde formüle edilir: 

 

 

 

Bolluk tahmini enerji fonksiyonunun 𝛼’ya göre türevinin alınıp sıfıra eşitlenmesi ile bulunur: 
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GLRT bu parametrelere uygulanarak, HSD algoritması elde edilir: 

 

 

 Hibrit Yapısal Olmayan Detektör (HUD) 

HUD algoritması, ACE algoritması gibi arka planı modellemek için çok değişkenli Gauss 

dağılımını uygular ve ayrıca bolluk tahmini için beyazlatılmış FCLS karşıtı algoritmasını 

kullanır(Broadwater2007). ACE algoritmasında, bolluk tahmini şöyle bulunur: 

 

ACE algoritması, bu bolluk tahmininin beyazlatılmış FCLS karşılığını daha önceki bölümde 

gösterilen ACE formülasyonuna eklenerek yeniden yazılabilir. Bu nedenle, HUD algoritması şu 

şekilde elde edilebilir: 

 

 

Bu bölümde, literatürde bulunan imza tabanlı hedef tespit algoritmaları verilmiştir.  

 

2.3.2  Destek Vektör Makinesi  

Makine öğreniminde, Destek Vektör Makineler sınıflandırma ve regresyon analizi için kullanılan 

verileri analiz eden öğrenme modelleridir. Her biri iki kategoriden birine veya diğerine ait olarak 

işaretlenmiş bir dizi eğitim örneği göz önüne alındığında, bir SVM eğitim algoritması, bir 

kategoriye veya diğerine yeni örnekler atanan bir model oluşturur ve bu yöntemi olasılıksız bir ikili 

doğrusal sınıflandırıcı yapar. Bir SVM modeli, örneklerin uzayda nokta olarak gösterilip, ayrı 

kategorilere ait örneklerin mümkün olduğunca geniş açık bir aralıkla bölünmesi için eşlenen bir 

temsilidir. Yeni örnekler daha sonra aynı alana eşleştirilir ve üzerinde durdukları boşluğa dayanan 

bir kategoriye ait olduğu tahmin edilir. Genel olarak, sınıflandırma problemleri, algoritma geliştirme 

aşamasında mevcut olan verileri kullanarak bazı sınıflandırma kurallarını çıkarmayı 
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amaçlamaktadır. Bu sınıflandırma kuralları daha sonra algoritma performansını ölçmek için test 

senaryolarına uygulanır. Kural çıkarma bakış açısından, tüm sınıflandırma algoritmaları, öğrenme 

adımını kimin gerçekleştirdiğine bağlı olarak öğrenme algoritmaları olarak kabul edilebilir. Daha 

önce tartışılan algoritmalar, algoritma geliştiricisinin sınıflandırma kurallarını çıkarmak için veriler 

üzerinde kapsamlı gözlemler yapmasını gerektirir. Dolayısıyla, bu teknikler “insan öğrenmesi” 

tabanlı algoritmalar olarak etiketlenebilir. İnsan öğrenme algoritmalarının avantajı, geliştiricinin 

insan çıkarım yeteneğinden yararlanmaları ve sınırlı miktarda veriden sınıflandırma kurallarını 

çıkarabilmeleridir. Dezavantajlar, kapsamlı insan çabasına ihtiyaç duyulması ve verilerin gizli 

istatistiksel özelliklerini gözden kaçırmama riskidir. 

Öte yandan, makine öğrenimi tabanlı teknikler, algoritma geliştiricisinin sınıflandırma kurallarını 

çıkarmak için veriler üzerinde kapsamlı gözlemler yapmasını gerektirmez. Bunun yerine, bu 

teknikler, verilerden sınıflandırma kurallarını öğrenmek için eldeki verilerin istatistiksel özelliklerini 

kullanmayı amaçlamaktadır. Makine öğrenimi algoritmalarının avantajı, kapsamlı insan emeği 

gerektirmemesi ve farklı seviyelerde kullanılan modeller sayesinde verilerdeki gizli istatistiksel 

yapılardan yararlanabilmeleridir. Aksine, dezavantaj nispeten büyük miktarda veriye ihtiyaç 

duyulmasıdır. 

Verilerin istatistiksel niteliği, işletim senaryosundaki veya işletim koşullarındaki değişiklikler gibi 

nedenlerle değişebilir. Makine öğrenimi çözümlerinin insan öğrenme tekniklerine karşı en önemli 

avantajlarından biri, herhangi bir zamanda problem verilerinin istatistiksel özelliklerinin değişmesi 

durumunda ortaya çıkar. Bu durumda, insan öğrenme algoritmasının geliştiricileri, algoritmayı 

yeni koşullara göre değiştirmek için ek kapsamlı çalışma saatleri harcamak zorunda kalacaklar. 

Bununla birlikte, sınıflandırma kuralları makine öğrenimi tabanlı algoritma durumundaki verilerden 

otomatik olarak çıkarıldığından, önemli ölçüde daha az miktarda geliştirici yeniden çalışması 

yeterli olacaktır. 

"Destek Vektör Makinesi" (SVM), hem sınıflandırma hem de regresyon zorlukları için 

kullanılabilen denetimli bir makine öğrenme algoritmasıdır. Ancak daha çok sınıflandırma 

problemlerinde kullanılmaktadır. Bu algoritmada, her veri öğesi, her bir özelliğin değeri belirli bir 

koordinatın değeri olacak şekilde n boyutlu uzayda (burada n özellik sayısıdır) bir nokta olarak 

çizilir. Daha sonra iki sınıfı çok iyi ayıran hiper düzlem bularak sınıflandırma yapılır. 

Destek vektör makinelerinin avantajları şunlardır: 

• Yüksek boyutlu alanlarda etkilidir. 
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• Boyut sayısının örnek sayısından fazla olduğu durumlarda yine de etkilidir. 

• Karar işlevinde eğitim noktalarının bir alt kümesini kullanır (destek vektörleri olarak adlandırılır), 

bu nedenle bellek açısından da etkilidir. 

• Çok yönlü: Karar işlevi için farklı Çekirdek işlevleri belirtilebilir. Ortak çekirdekler sağlanır, ancak 

özel çekirdekler de belirtilebilir. 

• Doğru tasarlanırsa, en iyi (küresel minimum) çözüme ulaşılır. 

SVM, veriler tam olarak iki sınıfa sahip olduğunda kullanılabilir. Bir SVM, bir sınıfın tüm veri 

noktalarını diğer sınıfınkilerden ayıran en iyi hiper düzlemi bularak verileri sınıflandırır. Bir SVM 

için en iyi hiper düzlem, iki sınıf arasında en büyük marjlı olanı ifade eder. Kenar boşluğu, iç veri 

noktası bulunmayan hiper düzleme paralel döşemenin maksimum genişliği anlamına gelir. 

Destek vektörleri, ayırıcı alt düzleme en yakın olan veri noktalarıdır; bu noktalar levhanın sınırları 

üzerindedir. Aşağıdaki şekil, bu tanımları gösterir; +, tip 1 veri noktalarını ve - -1 tipi veri noktalarını 

belirtir.  

 

Şekil 2.3.2.1. Detek Vektor Makinesi 

 

 Destek Vektör Makinelerini Kullanma 

Herhangi bir denetimli öğrenme modelinde olduğu gibi, önce destek vektör makinesi eğitilir ve 

ardından sınıflandırıcı çapraz doğrulanır. Eğitimli makine kullanılarak, yeni veriler sınıflandırılır 

(tahmin edilir). Ek olarak, tatmin edici tahmin doğruluğu elde etmek için çeşitli SVM çekirdek 

işlevleri kullanılabilir ve çekirdek işlevlerinin parametrelerinin ayarlanması gerekir. 

  1- Bir SVM Sınıflandırıcısının Eğitimi 
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Öncelikle SVM sınıflandırıcısının eğitilmesi gerekir. Bunun için verilerin temel gerçeğine ihtiyaç 

vardır. Bu projede, sistemi eğitmek için görüntülerin etiketlenmesi gerekiyor. 

  2- Yeni Verileri SVM Sınıflandırıcıyla Sınıflandırma 

Eğitimden sonra, etiketlenmemiş test verileri eğitimli SVM Sınıflandırıcısı kullanılarak 

sınıflandırılır. 

 

2.3.3 Derin Öğrenme Yöntemleri 

 

2.3.3.1 Hiperspektral Sınıflandırma için Evrişimsel Sinir Ağları (Deep 

Convolutional Neural Networks for Hyperspectral Image Classification)  

Hu tarafından 2015 yılında sunulan bu çalışmada hiperspektral görüntülerde evrişimsel sinir 

ağlarının başarımının etkisi üzerine çalışılmıştır. Önerilen sınıflandırıcı spektral imza üzerine 

uygulanan, giriş katmanı, evrişimsel katman, maksimum havuzlama katmanı, tam bağlantı 

katmanı ve çıkış katmanı olan ağırlıklara sahip beş katmadan oluşmaktadır. Geleneksel 

yöntemler ile karşılaştırma verilmiştir. Çalışmada kullanılan parametreler verilse de görüntüye 

göre değişiklik gösterdiği belirtilmiştir. 

 

Şekil 2.3.3.1. Derin Evrişimsel Sinir Ağı Yapısı 

Çalışmada verilen performans metrikleri 200 öğrenme verisi ile verilmiştir. Maliyet fonksiyonu ile 

ilgili bilgi bulunmamaktadır. Pavia, Salinas ve Indian Pines ile sonuçlar verilmiştir. Verilen 

performanslar bu veri setleri için %90-%92 arasında değişmektedir.  

Siyam Ağı kategori başına eğitim sayısının az olduğu durumlarda önerilmiştir. Düşürme 

katmanı(Dropout) ise sınırlı eğitim örneklerinin neden olduğu aşırı uydurma problemini hafifletmek 
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için de kullanılabilir olduğu söylenmiştir. Ayrıca yazarlar CNN'leri eğitmek için denetimsiz 

öğrenmenin kullanılabileceğini ve etiketli örneklerin gereksinimini önemli ölçüde azalttığını 

belirtmiş ve gelecek dönem çalışması olarak vurgulamıştır.  

2.3.3.2 HSI-CNN Hiperspektral Görüntüler için Yeni Bir Evirişimli Sinir 

Ağları (HSI-CNN: A Novel Convolution Neural Network for 

Hyperspectral Image) 

Luo tarafından 2018 yılında sunulan bu çalışmada, hiperspektral görüntüler için CNN algoritması verilmiş. 

Algoritma ilk olarak, spektral uzamsal özellik bir hedef pikselden ve komşularından çıkarılır. Daha sonra, 

spektral-uzamsal özellikler üzerinde evirişim işlemi ile elde edilen bir dizi tek boyutlu özellik haritası, iki 

boyutlu bir matrise istiflenir. Son olarak, görüntü olarak kabul edilen iki boyutlu matris standart CNN'ye 

beslenir. Bu yüzden buna HSI-CNN denilmiş.  

Modelin performansını Kennedy Uzay Merkezi (KSC), Indian Pines (IP), Pavia University sahnesi (PU) ve 

Salinas sahnesi (SA) olan dört popüler HSI veri kümesini kullanarak değerlendiriyoruz. Verilen performans 

metrikleri ortalama % 99 gibi yüksek değerler olarak gözlemlenmektedir. Sunulmuş network şu şekildedir.  

 

 Şekil 2.3.3.2 Hiperspektral Görüntüler için Hazırlanan Evrişimsel Sinir Ağı Yapısı 

Yazarlar performans artırımı için XGBoost kullandıklarını belirtmişler. Verinin %80’inin rasgele öğrenme 

verisi olarak seçilmesi nedeniyle verilen sonuçların iyi olması beklendik gelmiştir. Yazarlar öğrenme verisi 

azlığının ileriki çalışmalarında giderileceğini belirtmişlerdir.  
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2.3.3.3 Hiperspektral Görüntü Sınıflandırması için Bağlamsal Evrişimli Sinir 

Ağları ile Daha Derine Gitmek(Going Deeper with Contextual CNN for 

Hyperspectral Image Classification) 

Çalışma Lee tarafından 2016 yılında sunulmuştur. Çalışmada hiperspektral görüntülerin spektral ve 

uzamsal bilgilerini birlikte optimize edebilen yeni bir derin CNN mimarisi sunulmuştur. Önerilen model, 

hiperspektral sınıflandırma için çok derin CNN mimarisi içermektedir. Verilen yapı aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 2.3.3.3 Derin Evrişimsel Sinir Ağı Yapısı 

Sunulan CNN mimarisi nedeniyle rasgele öğrenme setleri ile çalışmak mümkün olmadığı için öğrenme 

verileri 5x5’lik küpler halinde alınmıştır. Örnek öğrenme verisi şekildeki gibi kullanılmıştır. 

 

Şekil 2.3.3.4. Hiperspektral Görüntünün Derin Öğrenme Modeli için Kullanımı 
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Çalışmada sınıf başı 200 örnek öğrenme verisi ile yapılan sonuçlar verilmiştir. İki Katmanlı sinir ağları 

(neural network(NN)), üç katmanlı sinir ağları, destek vektör makineleri (Support Vector Machines (SVM)), 

Derin İnanç Ağları ve LeNet ile karşılaştırmalar verilmiştir. Indian Pines, Salinas ve Pavia University veri 

tabanlarında sonuçlar alınmıştır. 1x1, 3x3, 5x5 ve 7x7 evrişimli katmanlar ile ilgili karşılaştırmalar 

yapılmıştır. İlk aşamada yer alan bu evrişim katmanlarının artırılmasının performans artırmasına rağmen 

5x5 yerine 7x7 kullanılması başarımı düşürmüştür. Dolayısıyla bu katmanın verinin yersel çözünürlüğüne 

göre kullanılması gerekebileceği düşünülmektedir. Yüksek çözünürlüklü verilerde yüksek olması gereken 

bu yapı düşük çözünürlüklü verilerde ise düşük olmalıdır. Algoritma başarımı öğrenme verisine ve 

görüntüye göre değişmektedir. Verilen sonuçlara göre her sınıf için 50 öğrenme verisi kullanılması 

durumunda Indian Pines veri setinde %80 başarım elde eden algoritma, aynı sayıda veri ile Salinas 

verisinde ve Pavia verisinde %91 başarım elde ettiği raporlanmıştır. Bu rakamlar her sınıf için 200 öğrenme 

verisi kullanıldığı durumda %93-%95 aralığına ve her sınıf için 400 öğrenme verisi çıktığında ise %95-97 

aralığına çıkmaktadır. 

2.3.3.4 Hiperspektral Görüntü Sınıflandırması için Yarı Denetimli 

Konvolüsyonel Sinir Ağı(A Semi-Supervised Convolutional Neural 

Network for Hyperspectral Image Classification) 

Hiperspektral görüntü sınıflandırması için evrişimsel sinir ağı (CNN), çok sayıda etiketli veri ile mükemmel 

performans sağlayabilir. Ne yazık ki, hiperspektral eğitim verilerinde az sayıda etiketli veri bulunmaktadır. 

Liu tarafından 2017 yılında sunulan bu çalışmada, yeni bir yarı denetimli evrişimli sinir ağı hiperspektral 

görüntünün sınıflandırılması için önerilmiştir. Önerilen ağ karmaşık hiperspektral öznitelikleri otomatik 

olarak öğrenebilir. Ayrıca, sistemi yarı denetimli öğrenmeye uygun hale getirmek için enkoder katmanı ve 

çözücü katmanı arasına “kurtulma” bağlantı parametreleri eklenmiştir. Kısıtlı sayıdaki veri sorununu 

çözmek için yarı denetimli metot kullanılmıştır. Son olarak, denetimli ve denetimsiz maliyet 

fonksiyonlarının toplamını minimize etmek için sistem eğitilmiştir. Önerilen ağ yaygın olarak kullanılan 

hiperspektral görüntü verileri üzerinde yürütülmüştür. Deneysel sonuçlar, önerilen yaklaşımın en gelişmiş 

yöntemlerle rekabetçi sonuçlar elde ettiğini göstermiştir.  

Önerilen CNN Şekil 2.3.3.5’de görüldüğü gibi temiz kodlayıcı (clean encoder), bozuk kodlayıcı (corrupted 

encoder) ve kod çözücüden (decoder) oluşmaktadır. Gaussian gürültü bozuk kodlayıcının her katmanına, 

modelin gürültü azalmasını öğretmek için eklenmiştir. Kod çözücünün amacı, temiz kodlayıcı ile arasındaki 

farkı minimize ederek bozuk kodlayıcının gürültü azaltılmış halini tahmin etmektir. Temiz ve bozuk 
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kodlayıcılar ağırlıkları paylaşmıştır. Ayrıca performansı artırmak için, en üst dâhil her ön aktivasyon 

katmanına “batch normalization“ uygulanmıştır.  

 

 

Şekil 2.3.3.5. Yarı-Denetimli Evrişimsel Sinir Ağı Yapısı 

Şekilde x, orijinal girdidir. ~x, x’in bozuk halidir. x’in tekrar oluşturulmuş halini ^x temsil etmektedir. 

z(I) temiz katman I’nın değişken değeridir. ~z(I) bozuk katmanın değişken değeridir. Ayrıca kod çözücünün 

değişkenidir.   

y~ bozuk kodlayıcının çıktı (output) etiketidir. y temiz kodlayıcının çıktı etiketidir.  

conv(.) konvolüksiyon katmanının konvolüksiyon fonksiyonudur.  

pooling(.) pooling katmanının pooling fonksiyonudur.  

f(.) tamamen bağlı katmanın (fully connected layer) konvolüksiyon fonksiyonudur. 

Cd
(I) her katmanın denetimsiz cost’udur.  

g(I)(x) kod çözücü katmanının gürültü azaltma fonksiyonudur. 

Genelde derin öğrenme yöntemlerinde, denetimli öğrenme sadece ön-öğretme(pre-training) olarak 

kullanılır ve sonrasında denetimli öğrenme ile devam edilir. Ağın her basamağında girdilerin ^z(I+1)  ‘e bağlı 

olarak tekrar oluşturulması z(I), denetimsiz öğrenmede genel bir tercihtir. Her bir katman z(I) ve ^z(I) 

arasındaki fark minimize edilerek eğitilir. 
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Merdiven ağı (Ladder Network), (Valpola2015) tarafından sunulmuş bir yöntemdir. Kodlayıcı ve kod 

çözücünün her katmanına bir “skip” bağlantısı koymaktadır. Bu “skip” fonksiyonu, ̂ z(I) tekrar oluşturulmuş 

girdinin, ^z(I+1)  ve . ~z(I)’ye (bozuk katman) bağlı olması demektir. Bu bir kaç amaca hizmet eder; öncelikle 

ağların, daha yüksek düzeydeki soyut değişmez özniteliklere odaklanmasına izin verir. Ağın gürültü 

azaltma fonksiyonunu öğrenerek bozuk girdiye karşı daha güçlü olmasını sağlar. 

Genelde etiketlenmemiş veriler, CNN’lerde ön öğretme için kullanılmaktadır. Üst katmanlardaki detayları 

temsil etme baskısı merdiven ağı ile rahatlatılmıştır. Çünkü kod çözücü gözden gelinen detayları “skip” 

bağlantıları yardımı ile tekrar oluşturabilir. Merdiven ağı, denetimsiz öğrenmeyi denetimli öğrenmeye 

uygun hale getirmektedir. Bundan dolayı bir yarı denetimli bir yöntem, çok sayıdaki etiketsiz veriden de 

faydalanmak amacıyla benimsenmiştir. 

Denetimli maliyet, bozuk çıktı ile hedef arasındaki ortalama negative log olasılığıdır.  

Denetimsiz maliyet, z(I) ve ^z(I) arasındaki hataların karesidir. 

University of Pavia veri setinde alınan sonuçlar aşağıda gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.3.3.6. Hiperspektral Görüntü Örneği Olarak Kullanılan “University of Pavia” Verisi 

Yöntemin farklı yöntemlerle karşılaştırıldığı sonuçlar aşağıda görülmektedir. Performans 

değerlerinin diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında iyi olduğu görülmüş ancak daha çok zaman 

almıştır. 

 

 

Table 2.3.3.1 Sınıfların doğruluk oranları ve genel doğruluk oranı 



 
 

38 
 

 

2.3.3.5 Yüz Tanıma Uygulaması ile Görüntü Sınıflandırma ve Bant Seçimi için 

Hiperspektral CNN (Hyperspectral CNN for Image Classification & 

Band Selection, with Application to Face Recognition)  

Hiperspektral görüntü işlemenin yaygınca kullanılmaya başlanması, hiperspektral bant seçiminde yeni 

yöntemlerin çıkmasına ihtiyaç doğurmuştur. Bu çalışmada, görüntü bazında sınıflandırmada ayırıcı bant 

seçimi için bir yöntem önerilmiştir. Bu yöntem uygun temsilleri AdaBoostSVM ile kombinleyen CNN bazlı 

bir sistemdir. Bu yöntem hiperspektral yüz veri setlerinde test edilmiş ve yüz tanıma amaçlanmıştır. 

Sonuçlar en gelişmiş yöntemler ile karşılaştırıldığında yöntemin daha etkili olduğunu göstermektedir. 

Algoritma Sharma ve arkadaşları tarafından sunulmuştur. 

Yöntemde ilk önce hiperspektral küp düzleştirilmiş ve her bant farklı bir görüntü olarak kullanılmıştır. 

Yöntemde 3 evirişim katmanı, 2 tamamen bağlı katman ve bir C-way softmax bulunmaktadır. Softmax çıktı 

katmanı, C çıktı etiketi sınıfında softmax maliyet fonksiyonu kullanarak dağıtım yapmaktadır. Burada C sınıf 

sayısıdır. Tüm evrişimsel katmanlar toplu normalleştirme (batch normalization) katmanı, ReLU katmanı ve 

havuz(pooling) katmanı tarafından takip edilir. 

Bant seçimi için AdaBoost kullanılmıştır. Her bant bağımsız bir öznitelik setidir. AdaBoost bant seçiminde 

iyi performans göstermektedir. Öğrenme için SVM kullanılmıştır. Aşağıda sistemin şeması gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.3.3.7. Hiperspektral Görüntüler için Hazırlanan Evrişimsel Sinir Ağı Yapısı 
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2.3.3.6 Hiperspektral Görüntü Sınıflandırması için Derin Tekrarlayan Sinir 

Ağları(Deep Recurrent Neural Networks for Hyperspectral Image 

Classification)  

Son dönemlerde Random Forest, SVM, 1D CNN yöntemleri hiperspektral görüntü 

sınıflandırmasında güçlü performans göstermiştir. Ancak bu yöntemler hiperspektral piksellerde 

bilgi kaybına yol açabilir. Derin Tekrarlayan Sinir Ağları sıra tabanlı verilerin üstesinden gelmek 

için tasarlanmıştır. Bu çalışmada, hiperspektral veriyi sıra tabanlı olarak analiz eden ve 

sonrasında ağ muhakemesi ile bilgi kategorisini tespit eden yeni bir derin tekrarlayan sinir ağları 

sunulmuştur. Bu RNN, tanh veya düzeltilmiş birim (rectified unit) yerine yeni sunulmuş aktivasyon 

fonksiyonu PRetanh kullanmaktadır. Bu aktivasyon fonksiyonu, yüksek öğrenme oranının 

kullanımı, uzaklaşma (divergence) riski olmadan kullanmaya olanak sağlamıştır. Ayrıca gizli 

katman için PRetanh kullanan bir modifiye edilmiş geçitli tekrarlayan ünite (modified gated 

recurrent unit), toplam parametreleri azaltmak ve efektif şekilde veriyi işlemek için kullanılmıştır. 

Üç farklı hiperspektral görüntüde testler yapılmış ve performansın iyi olduğu gözlenmiştir. Şekil 

2.3.3.8’de yöntemin şeması görülmektedir. 

Gate’lerin kullanılması, Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) ve Geçitli tekrarlayan birimler (GRU) sıra 

ve katmanlar boyunca geri yayma (back propagate) yaparak hataları korumaya yaramaktadır.  

 

Şekil 2.3.3.8. Hiperspektral Görüntüler için Hazırlanan Tekrarlayan Sinir Ağı Yapısı 
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Table 2.3.3.2 Farklı yöntemlerle alınan sınıflandırma sonuçları 

 

2.3.3.7  Uzaktan Algılama Görüntü Sınıflandırması için 3 Boyutlu Derin 

Öğrenme Yaklaşımı (3-D Deep Learning Approach for Remote Sensing 

Image Classification) 

Hamida tarafından sunulan bu algoritma 3 boyutlu hiperspektral görüntüyü girdi olarak alıp onu 3 boyutlu 

evrişimsel filtrelerden geçirdikten sonra 1 boyutlu özniteliğini kullanarak sınıflandırma yapmaktadır. Bu 

çalışmada kullanılan 3-D evirişimsel sinir ağları yapısı Şekil 2.3.3.9’da gösterilmiştir. Evrişimsel filtrelerden 

çıktı olarak elde edilen verinin boyutu şu şekilde hesaplanmaktadır: 

Ç𝚤𝑘𝑡𝚤 𝐵𝑜𝑦𝑢𝑡𝑢 =  (
𝐺𝑖𝑟𝑑𝑖 𝐵𝑜𝑦𝑢𝑡𝑢 − 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒 𝐵𝑜𝑦𝑢𝑡𝑢 + 2 𝑥 𝑃𝑎𝑑

𝐴𝑑𝚤𝑚 𝐵𝑜𝑦𝑢𝑡𝑢
) + 1 
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Şekil 2.3.3.9. 3-D CNN Yapısı 

Şekil 2.3.3.9’da görüldüğü üzere girdi olarak n x n x f boyutlu görüntü mi x mi x fli boyutlu filtrelerden 

geçirilerek bir sonraki katmana ilerler. Burada mi değeri n değerinden küçük ya da eşit olmalıdır. Aynı 

şekilde fli değeri f değerinden küçük ya da eşit olmalıdır. Ayrıca 1-D vektör elde edilmesi için fli değeri mi 

değerinden büyük olmalıdır. Evrişimsel katmandan geçen görüntü daha sonra havuz katmanında (pooling 

layer) altörneklenerek boyut olarak yarıya indirilir. Bu şekilde 3-D filtrelerden geçen görüntü 1-D 

vektörlere dönüşür ve bu vektörler görüntünün spektral ve uzamsal özelliklerini taşıyan öznitelikler olarak 

düşünülebilir. Daha sonra vektörler benzer şekilde 1-D evrişimsel filtrelerden geçirilerek N1D yapısından 

çıkar. Bu katmandan sonra vektör tamamen-bağlı katmandan (fully-connected layer) geçerek softmax 

sınıflandırıcıya ulaşır. Bu sınıflandırıcının formülü şu şekilde gösterilir: 

𝑃(𝑥𝑖) =  
𝑒𝑥𝑖

∑ 𝑒𝑥𝑐𝑛𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠
𝑐

 

xi son evrişimsel katmandan çıkan vektördür. 3-D evrişimsel sinir ağları yapısının bir örneği Şekil 

2.3.3.10’da gösterilmiştir. 
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Şekil 2.3.3.10. Örnek 3-D CNN Yapısında Elde Edilen Boyutlar 

2.3.3.8 3 Boyutlu Konvolüsyon Sinir Ağı ile Hiperspektral Görüntülerin 

Spektral-Mekansal Sınıflandırması (Spectral-Spatial Classification of 

Hyperspectral Imagery with 3D Convolutional Neural Network)  

Bu algoritma 3 boyutlu hiperspektral görüntüyü girdi olarak alıp onu 3 boyutlu evrişimsel filtrelerden 

geçirdikten sonra tamamen-bağlı katmandan (fully-connected layer) geçirerek softmax sınıflandırıcıyı 

kullanarak sınıflandırma yapmaktadır. Bu çalışmada kullanılan 3-D CNN yapısı Şekil 2.3.3.11’de 

gösterilmiştir. Algoritma Li tarafından 2017 yılında sunulmuştur. 

 

Şekil 2.3.3.11. Önerilen 3-D CNN Yapısı 

Şekil 2.3.3.11’de gösterilen yapıda katmanlardan elde edilen çıktılar şu şekildedir: 

 C1 evrişimsel filtrelerinden sonra elde edilen boyut  

2 × (𝑆 − 𝐾1
1 + 1) ×  (𝑆 − 𝐾2

1 + 1) × (𝐿 − 𝐾3
1 + 1) 

 C2 evrişimsel filtrelerinden sonra elde edilen boyut  
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8 × (𝑆 − 𝐾1
1 − 𝐾1

2 + 2) × (𝑆 − 𝐾2
1 − 𝐾2

2 + 2) × (𝐿 − 𝐾3
1 − 𝐾3

2 + 2) 

Filtre ve çıktı boyutları için örnek bir tablo aşağıda verilmiştir. 

Table 2.3.3.3 Kurulan derin öğrenme mimarisi 

 

2.3.3.9  Hiperspektral Görüntü Sınıflandırması için Çok Ölçekli 3D Derin 

Konvolüsyon Sinir Ağı (Multi-Scale 3D Deep Convolutional Neural 

Network for Hyperspectral Image Classification) 

He ve arkadaşları tarafından sunulan bu algoritmada 3 boyutlu hiperspektral görüntüyü girdi olarak 

alınmaktadır. 10 adet evrişimsel katman ve 1 tamamen-bağlı katman (fully-connected layer) içermektedir. 

Ayrıca bu ağın derinliği 5’tir. Düşürme(Dropout) oranı olarak 0.6 kullanılmıştır. Bu 3D evrişimsel sinir ağının 

en önemli özelliği belirli katmanlarda kullandığı çoklu-ölçek 3D evrişimsel bloklardır. Bu blokların yapısı 

Şekil 2.3.3.12’de verilmiştir. 

 

Şekil 2.3.3.12. Çoklu-Ölçek 3D Evrişimsel Blok 

Şekil 2.3.3.12’de görüldüğü gibi farklı boyutlardaki evrişimsel filtrelerden elde edilen çıktılar 

toplanmaktadır. Bu makalede önerilen 3D-CNN yapısı Şekil 2.3.3.13’te gösterilmiştir. Bu yapının 

değişkenleri aşağıdaki tabloda detaylı olarak sunulmuştur. 
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Table 2.3.3.4 Evrişim katmanı parametreleri 

 

 

 

Şekil 2.3.3.13. M3D-DCNN Yapısı 

2.3.3.10 Konvolüsyonel Sinir Ağlarına Göre Hiperspektral Görüntülerin Derin 

Özellik Çıkarımı ve Sınıflandırılması (Deep Feature Extraction and 

Classification of Hyperspectral Images Based on Convolutional Neural 

Networks ) 

Chen tarafından 2017 yılında sunulan bu algoritma ise 3D-CNN yapısı ve düzenlileştirme 

(regularization) kullanarak aşırı uyum gösterme (overfitting) problemini çözmeyi yüksek 

sınıflandırma performansı elde etmeyi hedeflemektedir. Aktivasyon fonksiyonu olarak ReLU 

kullanılmıştır. Ayrıca tamamen-bağlı katmana (fully-connected layer) düşürme (dropout) 

uygulanmıştır. Bu çalışmada kullanılan model Şekil 2.3.3.14’de gösterilmiştir.    
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Şekil 2.3.3.14. 3D-CNN Yapısı 

Bu modelde evrişimsel filtrelerin boyutu 4x4x32 ve 5x5x32 olarak kullanılmıştır. Altörnekleme (max-

pooling) filtre boyutu ise 2x2’dir.  

 

2.4 Deney Sonuçları 

 

2.4.1  Sentinel Uydu Görüntüleri için Sonuçlar 

 

2.4.1.1 İmza Tabanlı Yöntemler için Sonuçlar 

 

Sentinel görüntülerine uygulanan imza tabanlı yöntemlerin sonuçları bu bölümde verilmiştir. 

Testler 60 m ve 20 m çözünürlükteki görüntülere uygulanmıştır. Dört farklı sınıf olarak mısır, 

pamuk, toprak ve su belirlenmiştir. Ancak mısır ve pamuk piksellerinin spektral imzalarının çok 

benzer olması nedeniyle üç sınıf olarak belirlenen ürün, toprak ve su için de sonuçlar verilmiştir.  
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Tablo 2.4.1.1.1: 60 m Çözünürlüklü Görüntülerde 4 Sınıf için Uygulanan SAM Yöntemi 

Sonuçları 

30 Ağustos-9 
Eylül 

Mısır Pamuk Toprak Su 
Kesinlik 

(Precision)   

Mısır 35 6 0 0 85,37   

Pamuk 25 20 0 0 44,44   

Toprak 0 0 19 0 100,00   

Su 0 0 0 16 100,00   

Geri Çağırma 
(Recall) 58,33 76,92 100,00 100,00 74,38 

Doğruluk (Accuracy) 

              

30 Ağustos-19 
Eylül 

Mısır Pamuk Toprak Su 
Kesinlik 

(Precision)   

Mısır 13 4 0 0 76,47   

Pamuk 47 22 0 0 31,88   

Toprak 0 0 19 0 100,00   

Su 0 0 0 16 100,00   

Geri Çağırma 
(Recall) 21,67 84,62 100,00 100,00 57,85 

Doğruluk (Accuracy) 

              

30 Ağustos-29 
Eylül 

Mısır Pamuk Toprak Su 
Kesinlik 

(Precision)   

Mısır 24 5 0 0 82,76   

Pamuk 36 21 0 0 36,84   

Toprak 0 0 19 0 100,00   

Su 0 0 0 16 100,00   

Geri Çağırma 
(Recall) 40,00 80,77 100,00 100,00 66,12 

Doğruluk (Accuracy) 

              

30 Ağustos-19 
Ekim 

Mısır Pamuk Toprak Su 
Kesinlik 

(Precision)   

Mısır 3 0 0 0 100,00   

Pamuk 55 23 0 0 29,49   

Toprak 2 3 19 0 79,17   

Su 0 0 0 16 100,00   

Geri Çağırma 
(Recall) 5,00 88,46 100,00 100,00 50,41 

Doğruluk (Accuracy) 
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Tablo 2.4.1.1.2: 60 m Çözünürlüklü Görüntülerde 3 Sınıf için Uygulanan SAM Yöntemi 

Sonuçları 

30 Ağustos-9 Eylül Ürün Toprak Su 
Kesinlik 

(Precision) 
  

Ürün 86 0 0 100,00   

Toprak 0 19 0 100,00   

Su 0 0 16 100,00   

Geri Çağırma (Recall) 
100,00 100,00 100,00 100,00 

Doğruluk 
(Accuracy) 

            

            

30 Ağustos-19 Eylül Ürün Toprak Su 
Kesinlik 

(Precision) 
  

Ürün 86 0 0 100,00   

Toprak 0 19 0 100,00   

Su 0 0 16 100,00   

Geri Çağırma (Recall) 
100,00 100,00 100,00 100,00 

Doğruluk 
(Accuracy) 

            

            

30 Ağustos-29 Eylül Ürün Toprak Su 
Kesinlik 

(Precision) 
  

Ürün 86 0 0 100,00   

Toprak 0 19 0 100,00   

Su 0 0 16 100,00   

Geri Çağırma (Recall) 
100,00 100,00 100,00 100,00 

Doğruluk 
(Accuracy) 

            

            

30 Ağustos-19 Ekim Ürün Toprak Su 
Kesinlik 

(Precision) 
  

Ürün 81 0 0 100,00   

Toprak 5 19 0 79,17   

Su 0 0 16 100,00   

Geri Çağırma (Recall) 
94,19 100,00 100,00 95,87 

Doğruluk 
(Accuracy) 
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Tablo 2.4.1.1.3: 20 m Çözünürlüklü Görüntülerde 4 Sınıf için Uygulanan SAM Yöntemi 

Sonuçları 

30 Ağustos-9 
Eylül 

Mısır Pamuk Toprak Su 
Kesinlik 

(Precision)   

Mısır 364 63 1 0 85,05   

Pamuk 175 171 0 0 49,42   

Toprak 1 0 170 0 99,42   

Su 0 0 0 144 100,00   

Geri Çağırma 
(Recall) 67,41 73,08 99,42 100,00 77,96 

Doğruluk (Accuracy) 

              

30 Ağustos-19 
Eylül 

Mısır Pamuk Toprak Su 
Kesinlik 

(Precision)   

Mısır 348 57 0 0 85,93   

Pamuk 191 177 0 0 48,10   

Toprak 1 0 171 0 99,42   

Su 0 0 0 144 100,00   

Geri Çağırma 
(Recall) 64,44 75,64 100,00 100,00 77,13 

Doğruluk (Accuracy) 

              

30 Ağustos-29 
Eylül 

Mısır Pamuk Toprak Su 
Kesinlik 

(Precision)   

Mısır 376 63 0 0 85,65   

Pamuk 158 171 0 0 51,98   

Toprak 6 0 171 0 96,61   

Su 0 0 0 144 100,00   

Geri Çağırma 
(Recall) 69,63 73,08 100,00 100,00 79,16 

Doğruluk (Accuracy) 

              

30 Ağustos-19 
Ekim 

Mısır Pamuk Toprak Su 
Kesinlik 

(Precision)   

Mısır 461 79 0 0 85,37   

Pamuk 49 131 1 0 72,38   

Toprak 30 24 170 0 75,89   

Su 0 0 0 144 100,00   

Geri Çağırma 
(Recall) 85,37 55,98 99,42 100,00 83,20 

Doğruluk (Accuracy) 
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Tablo 2.4.1.1.4: 20 m Çözünürlüklü Görüntülerde 3 Sınıf için Uygulanan SAM Yöntemi 

Sonuçları 

30 Ağustos-9 Eylül Ürün Toprak Su 
Kesinlik 

(Precision) 
  

Ürün 773 0 0 100,00   

Toprak 1 170 0 99,42   

Su 0 0 144 100,00   

Geri Çağırma (Recall) 
99,87 100,00 100,00 99,91 

Doğruluk 
(Accuracy) 

            

            

30 Ağustos-19 Eylül Ürün Toprak Su 
Kesinlik 

(Precision) 
  

Ürün 773 0 0 100,00   

Toprak 1 171 0 99,42   

Su 0 0 144 100,00   

Geri Çağırma (Recall) 
99,87 100,00 100,00 99,91 

Doğruluk 
(Accuracy) 

            

            

30 Ağustos-29 Eylül Ürün Toprak Su 
Kesinlik 

(Precision) 
  

Ürün 768 0 0 100,00   

Toprak 6 171 0 96,61   

Su 0 0 144 100,00   

Geri Çağırma (Recall) 
99,22 100,00 100,00 99,45 

Doğruluk 
(Accuracy) 

            

            

30 Ağustos-19 Ekim Ürün Toprak Su 
Kesinlik 

(Precision) 
  

Ürün 720 1 0 99,86   

Toprak 54 170 0 75,89   

Su 0 0 144 100,00   

Geri Çağırma (Recall) 
93,02 99,42 100,00 94,95 

Doğruluk 
(Accuracy) 
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Bu testlerin yapılabilmesi için elimizde bulunan yer gerçekliği (ground truth) verileri bir araya 

getirilerek yeni bir görüntü oluşturulmuştur. Bu görüntü 60 m çözünürlük için 11x11’lik piksellerden 

oluşurken 20 m çözünürlük için 33x33’lük piksellerden oluşmaktadır. Her iki görüntüde de soldan 

başlayarak Sentinel görüntülerinden alınan mısır, pamuk, toprak ve su pikselleri yerleştirilmiştir. 

Hedef imza olarak mısır, pamuk, toprak ve su verildikten sonra elde edilen dört skor görüntüsünde 

her bir piksel için en küçük değeri veren sınıf algoritma sonucu olarak kabul edilmiştir. Skor 

görüntülerinden örnekler aşağıda verilmiştir.  

 

Şekil 2.4.1.1.1: 60 m Çözünürlüklü Görüntüde Tüm Hedefler için SAM Yöntemi Skor Görüntüleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.4.1.1.2: 20 m Çözünürlüklü Görüntüde Tüm Hedefler için SAM Yöntemi Skor Görüntüleri 
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2.4.1.2 Destek Vektor Makinesi için Sonuçlar  

 

Sentinel S2A uydusunun 2020 yılı verilerinden 30 Ağustos’ta alınan verinin sistemi eğitmek için 

kullanılmasına karar verilmiştir. Testler sırasıyla 9 Eylül, 19 Eylül, 29 Eylül ve 19 Ekim tarihlerinde 

yapılmıştır. Eğitim ve testler hem 20 metre hem 60 metre çözünürlüklü verilerde yapılmıştır. Veri 

eğitim için kullanılmadan önce tüm piksellerin spektraları çizdirilmiş, piksellerin arasından medoid 

belirlenmiş ve sadece medoide belirli bir yakınlıkta olan pikseller seçilmiştir. Bu yöntemle, seçilen 

piksellerin arasına karışmış toprak, su gibi farklı karakteristik gösteren piksellerin elimine edilmesi 

hedeflenmiştir. 

SVM çok sınıflı veriyi ayırmak için kullanılmış ve mısır, pamuk, toprak ve su sınıfları belirlenmiştir. 

Pamuk ve mısırın aynı tarihlerde benzer spektralara sahip olmasından dolayı ikisinin birlikte 

incelendiği, verinin ürün, toprak ve su olarak üç sınıfa ayrıldığı sonuçlar da dahil edilmiştir. 

Aşağıda her tarih için çıkan sonuçlar görsel olarak incelenebilmektedir. 

Aşağıda görülen sonuçların tamamı 30 Ağustos verisi ile eğitilmiş model ile test edilmiştir. Her 

tarih için solda 60m, sağda 20m çözünürlükte yapılan deney sonuçları görülebilir. Burada 

renklerin temsil ettiği sınıflar  Kırmızı – Mısır Siyah – Pamuk Yeşil – Toprak Pembe – Su 

şeklindedir. 

 

 

Şekil 2.4.3.1. 9 Eylül verisinde 60m ve 20m’de sonuçlar 
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Şekil 2.4.3.2. 19 Eylül verisinde 60m ve 20m’de sonuçlar 

 

 

Şekil 2.4.3.3. 29 Eylül verisinde 60m ve 20m’de sonuçlar 

 



 
 

53 
 

 

Şekil 2.4.3.4. 19 Ekim verisinde 60m ve 20m’de sonuçlar 

Alınan sonuçlar her tarih için belirlenen yer gerçekliği verisi piksellerinde test edilerek aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır. Aşağıda 20 m çözünürlükteki verilerde 4 sınıf ve 3 sınıf için görülebilir. 
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Şekil 2.4.3.5. Tüm verilerde 20 m çözünürlükte 4 sınıf ve 3 sınıf için sonuçlar 

 



 
 

55 
 

 

Şekil 2.4.3.6. Tüm verilerde 60 m çözünürlükte 4 sınıf ve 3 sınıf için sonuçlar 

 

60 m çözünürlükte 3 sınıf olarak yapılan deneylerde su, toprak ve ürünün 9 Eylül, 19 Eylül ve 29 

Eylül tarihlerinde %100 başarı ile, 19 Ekim tarihinde ise %97,5 başarı oranı ile ayrıştığı 

görülmektedir. 20 m çözünürlükte yapılan deneylerde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. 20 m ve 

60 m çözünürlükte verilen sonuçlarda, eğitimin yapıldığı 30 Ağustos tarihine yakın 9 Eylül 

verilerinde 4 sınıf olarak ayrımın %98,3 başarısı olduğu görülmüştür. Ancak, modelin eğitildiği 

tarihten uzaklaşıldıkça doğruluk oranı düştüğü gözlemlenmiştir. Pamuk ve mısır spektralarının bu 

tarihlerde çok benzerlik göstermesinden ötürü tamamen ayrışması mümkün görülmemekle 

birlikte, ürünler diğer sınıflardan başarılı bir şekilde ayrılabilmektedirler. 
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2.4.1.3 Derin Öğrenme Yöntemleri için Sonuçlar (Okan) 

 

Daha önce belirlenen yöntemler ile yapılan deneyler sonrasında Hamida ve arkadaşlarının 

sunduğu modelin diğerlerinden daha yüksek performans elde ettiği gözlenlenmiştir. Dolayısıyla 

Sentinel verileri için yapılan deneylerde Hamida’nın sunduğu yöntem kullanılmıştır. SVM 

deneylerinde olduğu gibi testler sırasıyla 9 Eylül, 19 Eylül, 29 Eylül ve 19 Ekim tarihlerinde 

yapılmıştır. Eğitim ve testler hem 20 metre hem 60 metre çözünürlüklü verilerde yapılmıştır. Veri 

eğitim için kullanılmadan önce tüm piksellerin spektraları çizdirilmiş, piksellerin arasından medoid 

belirlenmiş ve sadece medoide belirli bir yakınlıkta olan pikseller seçilmiştir. Bu yöntemle, seçilen 

piksellerin arasına karışmış toprak, su gibi farklı karakteristik gösteren piksellerin elimine edilmesi 

hedeflenmiştir. 

Derin öğrenme yöntemi çoklu sınıflandırma yapmak için kullanılmıştır. Mısır, pamuk, toprak ve su 

sınıfları kullanılmıştır. Pamuk ve mısırın aynı tarihlerde benzer spektralara sahip olmasından 

dolayı ikisinin birlikte incelendiği, verinin ürün, toprak ve su olarak üç sınıfa ayrıldığı sonuçlar da 

dahil edilmiştir. Aşağıda her tarih için çıkan sonuçlar görsel olarak incelenebilmektedir. Sonuçlar 

60 metre ve 20 metre için ayrı ayrı verilmiştir. 
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Table 2.4.1.3.1 Sentinel verisi için 4 sınıf sonuçları 

 

Pamuk ve mısır imzalarının birbirlerine oldukça yakın oldukları gözlemlenmiştir. Dolayısıyla ürün tespiti 

için ayrı bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada ürün, toprak ve su olarak yapılan deney sonuçları Tablo 

2.4.1.3.2’de görülmektedir. 30 Ağustos verileri ile eğitilen derin öğrenme modeli ile 3 sınıf sınıflandırma 

yapılmıştır. Sonuçlar 4 sınıfa göre daha başarılı olarak gözlemlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

Mısır Pamuk Su Toprak Precision Mısır Pamuk Su Toprak Precision

Mısır 47 15 0 0 75.81 Mısır 48 4 0 0 92.31

Pamuk 13 11 0 0 45.83 Pamuk 12 22 0 0 64.71

Su 0 0 16 0 100 Su 0 0 16 0 100

Toprak 0 0 0 19 100 Toprak 0 0 0 19 100

Recall 78.33 42.31 100 100 76.86 Recall 80.00 84.62 100 100 86.78

Mısır Pamuk Su Toprak Precision Mısır Pamuk Su Toprak Precision

Mısır 54 16 0 0 77.14 Mısır 52 6 0 0 89.66

Pamuk 5 10 0 0 66.67 Pamuk 8 20 0 0 71.43

Su 0 0 16 0 100 Su 0 0 16 0 100

Toprak 1 0 0 19 95 Toprak 0 0 0 19 100

Recall 90.00 38.46 100 100 81.82 Recall 86.67 76.92 100 100 88.43

Mısır Pamuk Su Toprak Precision Mısır Pamuk Su Toprak Precision

Mısır 58 26 0 0 69.05 Mısır 59 22 0 0 72.84

Pamuk 0 0 0 0 0.00 Pamuk 1 4 0 0 80.00

Su 0 0 16 0 100 Su 0 0 16 0 100

Toprak 2 0 0 19 90 Toprak 0 0 0 19 100

Recall 96.67 0.00 100 100 76.86 Recall 98.33 15.38 100 100 80.99

Mısır Pamuk Su Toprak Precision Mısır Pamuk Su Toprak Precision

49 22 0 0 69.01 Mısır 59 23 0 0 71.95

Mısır 0 0 0 0 0.00 Pamuk 0 0 0 0 0.00

Pamuk 0 0 16 0 100 Su 0 0 16 0 100

Su 11 4 0 19 56 Toprak 1 3 0 19 83

9 Eylul 60 Metre

19 Eylul 60 Metre

29 Eylul 60 Metre

19 Ekim 60 Metre

9 Eylul 20 Metre

19 Eylul 20 Metre

29 Eylul 20 Metre

19 Ekim 20 Metre
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Table 2.4.1.3.2 Sentinel verisi için 3 sınıf sonuçları 

 

Hem 60 metre hem 20 metre sonuçları üç sınıf sınıflandırmada başarılı olarak görülmektedir. %88-100 

arasında başarım elde edilmiştir. 20 metre sonuçları ise bütün tarihler için %97-100 olarak görülmüştür. 

Diğer modellerde olduğu gibi bu modeled de eğitim tarihinden daha ileride bir tarihte sonuç alındığında 

performansın düştüğü görülmüştür. Örnek bir sonuç Şekil 2.4.1.1 de verilmiştir. 

Ürün Su Toprak Precision Ürün Su Toprak Precision

Ürün 86 0 0 100.00 Ürün 86 0 0 100.00

Su 0 16 0 100.00 Su 0 16 0 100.00

Toprak 0 0 19 100.00 Toprak 0 0 19 100.00

Recall 100.00 100.00 100.00 100 Recall 100.00 100.00 100.00 100

Ürün Su Toprak Precision Ürün Su Toprak Precision

Ürün 86 0 0 100.00 Ürün 86 0 0 100.00

Su 0 16 0 100.00 Su 0 16 0 100.00

Toprak 0 0 19 100.00 Toprak 0 0 19 100.00

Recall 100.00 100.00 100.00 100 Recall 100.00 100.00 100.00 100

Ürün Su Toprak Precision Ürün Su Toprak Precision

Ürün 85 0 0 100.00 Ürün 86 0 0 100.00

Su 0 16 0 100.00 Su 0 16 0 100.00

Toprak 1 0 19 95.00 Toprak 0 0 19 100.00

Recall 98.84 100.00 100.00 99 Recall 100.00 100.00 100.00 100

Ürün Su Toprak Precision Ürün Su Toprak Precision

Ürün 84 0 0 100.00 Ürün 86 0 0 100.00

Su 0 16 0 100.00 Su 0 16 0 100.00

Toprak 2 0 19 90.48 Toprak 0 0 19 100.00

Recall 97.67 100.00 100.00 98 Recall 100.00 100.00 100.00 100

Ürün Su Toprak Precision Ürün Su Toprak Precision

Ürün 71 0 0 100.00 Ürün 82 0 0 100.00

Su 0 16 0 100.00 Su 0 16 0 100.00

Toprak 15 0 19 55.88 Toprak 4 0 19 82.61

Recall 82.56 100.00 100.00 88 Recall 95.35 100.00 100.00 97

19 Ekim 60 Metre 19 Ekim 20 Metre

29 Eylul 60 Metre 29 Eylul 20 Metre

30 Agustos 60 Metre 30 Agustos 20 Metre

9 Eylul 60 Metre 9 Eylul 20 Metre

19 Eylul 60 Metre 19 Eylul 20 Metre
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 Pamuk  Toprak 

 Mısır  Su 

Şekil 2.4.1.1. 30 Ağustos verileri ile eğitilmiş 19 Eylül test edilmiş yöntem çıktısı 

 

2.4.2 DEDAŞ İnsansız Hava Aracı Sistemi ile Alınan Ankara (Mamak) Verileri Sonuçları 

DEDAŞ tarafından alınan Ankara Mamak bölgesine ait hiperspektral görüntüler üzerinde 

sınıflandırma çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda dört farklı sınıf belirlenmiş ve bir 

kütüphane oluşturulmuştur. Daha önce belirtildiği gibi başarılı algoritmalardan Hamida ve Lee 

tarafından sunulan algoritmalar ile sonuçlar alınmış ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Şekil 2.4.2.1-

5‘de solda görüntünün RGB hali, ortada Hamida yönteminin sonucu ve sağda Lee yönteminin 

sonucu yer almaktadır. Sınıflandırma sonucunun bir yersel gerçeklik olmaması sebebiyle görsel 

değerlendirmeler sonucunda başarılı olduğu düşünülmektedir. 
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 Ağaç  Taş 

 Toprak  Çimen 

Şekil 2.4.2.1. Mamak bölgesinden alınan hiperspektral görüntü sınıflandırma sonucu Görüntü-1 
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 Ağaç  Taş 

 Toprak  Çimen 

Şekil 2.4.2.2. Mamak bölgesinden alınan hiperspektral görüntü sınıflandırma sonucu Görüntü-2 
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 Ağaç  Taş 

 Toprak  Çimen 

Şekil 2.4.2.3. Mamak bölgesinden alınan hiperspektral görüntü sınıflandırma sonucu Görüntü-3 
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 Ağaç  Taş 

 Toprak  Çimen 

Şekil 2.4.2.4. Mamak bölgesinden alınan hiperspektral görüntü sınıflandırma sonucu Görüntü-4 
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 Ağaç  Taş 

 Toprak  Çimen 

Şekil 2.4.2.5. Mamak bölgesinden alınan hiperspektral görüntü sınıflandırma sonucu Görüntü-5 
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2.5 Çıkarımlar ve Öneriler 

 

Destek Vektör Makinesi (SVM) ile yapılan deneylerde 30 Ağustos Sentinel S2A verisi sistemi 

eğitmek için kullanılarak 9 Eylül, 19 Eylül, 29 Eylül ve 19 Ekim tarihlerinde testler yapılmıştır. 

Mısır, pamuk, su ve toprak olarak 4 sınıfta yapılan bu deneyler 20 m ve 60 m çözünürlüklü veriler 

ile tekrarlanmıştır.  Buna göre, eğitimin yapıldığı 30 Ağustos tarihine yakın 9 Eylül verilerinde 4 

sınıf olarak ayrımın %98,3 başarısı olduğu görülmüştür. Modelin eğitildiği tarihten uzaklaşıldıkça 

doğruluk oranı düşmektedir. Pamuk ve mısır spektralarının bu tarihlerde çok benzerlik 

göstermesinden ötürü tamamen ayrışması mümkün görülmemekle birlikte, ürünler diğer 

sınıflardan başarılı bir şekilde ayrılabilmektedirler. 20 m ve 60 m çözünürlükte 3 sınıf olarak 

yapılan deneylerde ise su, toprak ve ürünün 9 Eylül, 19 Eylül ve 29 Eylül tarihlerinin neredeyse 

hepsinde %100 başarı ile, 19 Ekim tarihinde ise %97,5 başarı oranı ile ayrıştığı görülmektedir. 

Bunun sebebinin ise Ekim ayından itibaren ürünlerin hasat edilmesi ve bazı parsellerin 

spektralarının toprak spektrasına benzemeye başlaması olduğu tespit edilmiştir. 

İmza tabanlı yöntemlerin Sentinel görüntülerine uygulandığında 20 m çözünürlüklü görüntülerde 

60 m çözünürlüklü görüntülere göre daha başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Toprak ve suyun 

tarımsal ürünlerden net olarak ayrıştırılabildiği de görülmektedir. Yer gerçekliğine eklenecek yeni 

bilgiler ile sınıf sayısının arttırılması mümkündür. Bu testlerde görüldüğü üzere mısır ve pamuk 

ürünlerinin spektral imzalarının benzer çıkması nedeniyle bu iki ürünü birbirinden ayırmak 

mümkün olmamıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında üçlü sınıflandırmadaki başarı oranı 

yüksek seviyededir.  

Derin öğrenme kullanılarak yapılan deneylerde hem Sentinel hem de DEDAŞ tarafından sağlanan 

hiperspektral görüntüler kullanılmıştır. Sentinel verilerinde diğer metodlarda olduğu gibi 20m ve 

60m ile ayrı çalışmalar yapılmıştır. Çözünürlüğün performansa etkisinin incelenmesi için yapılan 

bu deneylerde başarımların 20 metrede daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca mısır ve pamuk 

ürünlerinin Sentinel görüntülerinde birbirlerine benzerliklerinin fazla olmasından dolayı 

performansın bu iki ürünün birbirine karışmasından dolayı düştüğü gözlemlenmiştir. Buna rağmen 

pamuk ve mısır ürünlerinin ayrı ayrı tespit edilmesi için yapılan çalışmalarda başarım 60 metre 

çözünürlük için %69-81 arasında 20 metre çözünürlük için ise %77-88 arasında elde edilmiştir. 

Mısır ve pamuğun ürün olarak varsayılıp ürün tespiti için yapılan çalışmalarda ise başarımın 

olukça arttığı görülmüştür. Bu çalışmalarda ise başarım 60 metre çözünürlük için %88-100 

arasında 20 metre çözünürlük için ise %97-100 arasında elde edilmiştir. 
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3 Hiperspektral Görüntü Analizi ile Elektrik Trafosu ve Dolaylı Göstergelerinin Tespiti 

 

3.1  Genel Değerlendirme 

Hiperspektral görüntü setleri değerlendirilerek yapılacak deneyler görüntülerdeki hedeflere göre 

belirlendi. Bu hedefler arabalar, trafolar ve elektrik direği parçalarıydı. Hiperspektral görüntülerde 

hedef tespiti için literatür raporunda verilen yöntemler uygulandı. Bu raporda sonuçlar hakkında 

detaylı bilgiler ve yorumlar bulunmaktadır. Yöntemler arasında en başarılı sonuçları verenler 

değerlendirilmiştir. 

3.2  Kullanılan Veriler 

Yapılan deneyler için farklı veri setleri kullanılmıştır. ASD spektrometre verileri ile hedef 

malzemelerin reflektans bilgileri elde edilmiştir. Diğer veri setleri ise çeşitli hiperspektral kameralar 

kullanılarak elde edilmiştir. Bu setler hakkındaki bilgiler bu başlık altında verilmiştir.  

 ASD Verileri  

ASD spektrometre malzemelerin radyans ve reflektans değerlerini ölçmek için kullanılan bir 

cihazdır. Bu cihaz kullanılarak trafo parçalarının ve elektik direği malzemesinin reflektans imzaları 

elde edilmiştir. Alınan reflektans imzaları aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 3.1: Elektrik Direği Reflektans Grafiği 
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Şekil 3.2: Trafo Malzemesi Reflektans Grafiği 

 

Şekil 3.3: Soğutma Regülatörü Reflektans Grafiği 
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 Enformatik Verileri  

ODTÜ Enformatik Enstitüsü VR Vision Lab. Içerisinde görüntü alımı gerçekleştirilmiştir. Proje için 

alınan görüntüler Headwall A Series kamera ile alınmıştır. Linescan kamera bir çizgi üzerinde 

1004 piksele 400-1000nm aralığında 800 bant görüntü alabilmektedir. Görüntü şerit halinde 

alınan verilerin birleştirilmesi ile oluşturulmaktadır. Kamera düzeneği Şekil-3.4’de görülmektedir.  

 

Şekil 3.4: Hiperspektral görüntü düzeneği 

Proje kapsamında alınan trafo ve elektrik direklerine ait görüntülerin RGB bantları aşağıda 

verilmiştir.  
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Şekil 3.5: Trafo ve Elektrik Direği Parçaları 
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Şekil 3.6: Trafo ve Elektrik Direği Parçaları 
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Şekil 3.7: Hiperspektral görüntü düzeneği ve alınan görüntü örnekleri 

Görüntüler önce spektrolon ile alınan beyaz referans ile reflektans dönüşümü yapılarak 

kullanılmaktadır. Reflektans dönüşümü  

𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠 =  
𝑖𝑚𝑧𝑎 − 𝑠𝑖𝑦𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠

𝑏𝑒𝑦𝑎𝑧 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑠𝑖𝑦𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠
 

formülü ile yapılmaktadır. Alınan görüntüler üzerinden çıkarılan örnek spektral imzalar aşağıda 

verilmiştir. 
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Şekil 3.8: Ham veri imzaları (Mavi- Beyaz Referans, Kırmızı- Siyah Referans, Mor- Elektrik 

Direği,  Sarı-Metal Plaka) 

 

Bu veriler ile çıkarılan reflektans imzası ise Şekil-3.9’da verilmiştir. Şekil-3.1, 3.2 ve 3.3 

imzalarında bulunan 400-450nm ve 900-1000nm aralıklarında hem ışık kaynağının spektral 

imzasının etkisi hem de hiperspektral kameranın yapıldığı malzemenin etkisi ile çıkarılan spektral 

imzaların bu bölgeleri düşük verimli bir şekilde elde edilmektedir. Algoritmaların performanslarını 

etkilememeleri için bu bölgeler kullanılan algoritmalarda dahil edilmemektedir.  
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Şekil 3.9: Reflektans imzaları (Mavi- Beyaz Referans, Kırmızı- Siyah Referans, Mor- Elektrik 

Direği, Sarı-Metal Plaka) 

Elektrik direği parçalarının “antipas” adı verilen bir boya ile boyandığı gözlemlenmiştir. 

Laboratuvar ortamında alınan imzaların bazı parçalar için ASD ile alınan imzalar ile benzerlik 

gösterdiği gözlemlenmiştir. Şekil 3-2 de alınan ASD imzası ile karşılaştırıldığında Şekil 3.10’da 

550nm ve 700-750nm aralığındaki değişimler göze çarpmaktadır. İmzaların ışığa karşı oldukça 

duyarlı oldukları gözlemlenmiştir. Işık konumu ve reflektans dönüşümünün algoritmaları oldukça 

etkileyebileceği düşünülmektedir.   
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Şekil 3.10: Trafo malzemesi imzası 

 

Üzerinde antipas bulunan metal plaka (elektrik direği) imzası ise aşağıdaki şekilde verilmiştir.  

Verilen imzalar ışık etkisinin az olduğu 450-850nm aralığındadır. İmza ASD imzasına benzer 

şekilde 700-720nm aralığına kadar düşüş göstermekte ve daha sonra yükselişe geçmektedir. 

Şekil 3-1’e benzer şekilde %10 kadar bir değişim görülmektedir. İmza tabanlı algoritmalar ile 

birlikte bu oranların da kullanılması mümkün görülmektedir.  
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Şekil 3.11: Elektrik direği imzası 

 

Alınan görüntüler üzerinde SAM algoritması ile elektrik direği ve metal plaka tespiti için çalışmalar 

yapılmıştır. SAM ile alınan sonuçlar Şekil 3.12’de bir eşik değeri kullanılmadan (a),(c) ve bir eşik 

değeri ile (b),(d) verilmiştir. İki farklı görüntü için alınan sonuçlar incelendiğinde veri üzerinde 

benzer başka bir materyal bulunmadığı durumlarda materyallerin çıkarımının mümkün olduğu 

görülmüştür. Aynı görüntü içerisinde hem metal plaka hem de elektrik direği parçası bulunan bu 

görüntüdeki sonuçlar oldukça olumlu görülmüştür. (a) ve (b)’de verilen sonuçlar metal plaka için 

(eşik değeri = 0.1) ve (c) ve (d) için verilen sonuçlar ise elektrik direği parçası (eşik değeri = 0.1) 

olarak verilmiştir. 
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(a)                                                              (b) 
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(c)          (d)  

Şekil 3.12: Laboratuvar ortamında alınan görüntüler ile sonuçlar 
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 NATO Verileri  

NATO Set-240 projesi verileri içerdiği farklı renk ve tiplerdeki araç imzaları ile bu projede ilk 

aşamada kullanıldı. Trafoların da araçlardaki sac yapısına benzer materyallerden yapıldığı 

varsayılarak bu deneyler gerçekleştirildi. Siyah, beyaz ve gri araçlardan oluşan bir veri seti 

kullanıldı. Gri aracın reflektans karakteristiğinin trafo parçalarının reflektans karakteristiğine 

de benzeyebileceği düşünülerek gri araç hedef olarak belirlendi. Bu verilerin bir bölümü ve gri 

araç reflektans grafiği aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 3.13: NATO Set-240 Hiperspektral Görüntüde Gri Araç 

 

Şekil 3.14: NATO Set-240 Gri Araç RGB Görüntüsü 
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Şekil 3.15: Gri Araç ASD Spektrometreden Alınmış Reflektans Grafiği 

 

 Bergama Verileri 

Bergama ilçesi üzerinde uçaktan çekilen hiperspektral görüntüleri içermektedir. Toplamda 6 

adet 1000x1004 boyutlu ve 400-1000 nm aralığındaki 816 bandı kapsayan görüntülerdir. 

Örnek bir görüntü aşağıda verilmiştir. Bu görüntünün çekildiği bölgede 3 adet direk üstü 

trafonun yeri Google Earth kullanılarak tespit edilmiştir. Trafoların görüntüleri ve pozisyonları 

da aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 3.16: Bergama Hiperspektral Görüntüsü 
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Şekil 3.17: Belirlenen Trafo Pozisyonları 

 

Şekil 3.18: 1. Trafonun RGB Görüntüsü 
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Şekil 3.19: 2. Trafonun RGB Görüntüsü 

 

Şekil 3.20: 3. Trafonun RGB Görüntüsü 
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 ODTÜ Verileri 

ODTÜ kampüsü içinde belirlenmiş bir alanda insansız hava aracı uçurularak elde edilmiş 

görüntülerdir. Bu görüntülerde metal plakalar ve araçlar bulunmaktadır. Bu hedeflerdeki 

malzemeler trafo parçalarına benzerlikleri nedeniyle kullanılmıştır. 400-1000 nm 

aralığında 273 bant içeren görüntülerdir. Örnek görüntüler aşağıda verilmiştir. 

    

Şekil 3.21: ODTÜ Kampüsünde İnsansız Hava Aracı ile Çekilmiş Görüntüler 
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3.3  Kullanılan Yöntemler 

 

Bölüm 2.3.1’de verilen algoritmalar kullanılarak sonuçlar elde edilmiştir.  

3.4 Deney Sonuçları 

 NATO Verilerinden Elde Edilen Sonuçlar 

NATO verileri gri aracın ASD spektrometre ile elde edilen reflektans değerlerini ve bu aracın 

hiperspektral görüntülerini içermektedir. ASD spektrometre ile yapılan ölçüm aşağıda 

verilmiştir. 

 

Şekil 3.22: ASD Spektrometre Kullanılarak Elde Edilen Gri Araç Reflektans İmzası 

Görüntüde bulunan gri aracın imzası ise şu şekildedir: 



 
 

85 
 

 

Şekil 3.23: Hiperspektral Görüntüden Elde Edilen Gri Araç Reflektans İmzası 

Şekil 3.22 ve 3.23’de görüldüğü gibi elde edilen imzaların 414-832 nm arasındaki 

karakteristikleri benzer durumdadır. Bu aralık kullanılarak ASD spektrometreden elde edilen 

reflektans imzası hedef reflektans imzası olarak belirlenebilir. Ayrıca görüntüden elde edilen 

reflektans imzası da bir başka görüntüde hedef tespit algoritmasında hedef reflektans imzası 

olarak kullanılabilir. 

NATO veri setinde yer gerçekliği şu şekildedir: 

 

Şekil 3.24: NATO Veri Seti 1. Görüntüde Yer Gerçekliği 
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ASD spektrometreden elde edilen hedef imzası kullanılarak uygulanan hedef tespit 

algoritmaları şu şekilde sonuç vermiştir: 

 

Şekil 3.25: CEM Skor Görüntüsü Eşik Değeri = 0.988 Doğruluk (Precision) = 0.522 Geri 

Çağırma (Recall) = 0.150 

Bu görüntü için CEM algoritmasının doğruluk-geri çağırma grafiği şu şekildedir: 

 

Şekil 3.26: CEM Doğruluk-Geri Çağırma Grafiği 
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Şekil 3.26’da görüldüğü üzere CEM algoritmasında ASD spektrometreden elde edilen hedef 

reflektans imzası ile hedef malzeme başarılı bir oranda bulunabilmektedir. Yanlış alarm veren 

bölgeler olsa da hedefin tespit edilebildiği gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 3.27: HUD Skor Görüntüsü Eşik Değeri = 0.183 Doğruluk (Precision) = 0.523 Geri 

Çağırma (Recall) = 0.193 

Bu görüntü için HUD algoritmasının doğruluk-geri çağırma grafiği şu şekildedir: 

 

Şekil 3.28: HUD Doğruluk-Geri Çağırma Grafiği 
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Şekil 3.28’de görüldüğü üzere HUD algoritması da CEM algoritmasına benzer şekilde başarılı 

bir sonuç vermiştir. Bu iki algoritmanın skor görüntülerine son bir işlem daha uygulanarak tek 

piksel için sonuç veren bölgeler elimine edilebilir. Böylece daha yüksek doğruluk oranında 

sonuçlar elde edilecektir. Ayrıca araç için hazırlanan yer gerçekliği piksellerinde araç camının 

da bulunduğu göz önüne alınarak geri çağırma (recall) değerlerinin daha yüksek olacağı 

düşünülmektedir. 

Görüntüden elde edilen imza ile başka bir görüntüde uygulanan hedef tespit algoritma 

sonuçları aşağıda verilmiştir. Bu sonuçlar ASD spektrometre ile elde edilen reflektans 

imzasının kullanımına göre daha başarısız olsa da yanlış alarm veren bölgelerin reflektans 

imzaları incelendiğinde sonuçların mantıklı olduğu görülmüştür. 

 

Şekil 3.29: NATO Veri Seti 2. Görüntüde Yer Gerçekliği 
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Şekil 3.30: CEM Skor Görüntüsü Eşik Değeri = 0.985 Doğruluk = 0.1 Geri Çağırma = 0.021 

Bu görüntü için CEM algoritmasının doğruluk-geri çağırma grafiği şu şekildedir: 

 

Şekil 3.31: CEM Doğruluk-Geri Çağırma Grafiği 

Şekil 3.31’de görüldüğü üzere farklı bir görüntüden elde edilen reflektans imzası ile CEM 

algoritması uygulandığında grafikte doğruluk oranı düşük bir seviyeden başlamaktadır. Bunun 

sebebi farklı bölgelerden gelen yanlış alarmlardır. 
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Şekil 3.32: HSD Skor Görüntüsü Eşik Değeri = 1.114 Doğruluk = 0.082 Geri Çağırma = 

0.021 

Bu görüntü için HSD algoritmasının doğruluk-geri çağırma grafiği şu şekildedir: 

 

Şekil 3.33: HSD Doğruluk-Geri Çağırma Grafiği 

HSD algoritması sonucu da CEM algoritmasına benzer şekilde düşük doğruluk değeri ile 

başlamaktadır. Bunun da sebebi yanlış alarm veren bölgelerdir. Şekil 3.33 incelendiğinde 



 
 

91 
 

yüksek yanlış alarm döndüren bir bölge görünmektedir. Bu bölge için RGB görüntüsü 

incelendikten sonra bölgeden alınan piksellerin reflektans imzaları elde edilmiştir.  

 

Şekil 3.34: Yanlış Alarm Bölgesi (Gri Konteynır) 

 

Şekil 3.35: Yanlış Alarm Veren Bölgeden Alınan Piksellerin Ortalama Reflektans Grafiği 

Şekil 3.35’de verilen grafik incelendiğinde yanlış alarm veren bölgenin reflektans değerlerinin 

hedef reflektans imzasına yüksek oranda benzerliği dikkat çekmektedir. Bu nedenle bu 
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bölgenin yanlış alarm olarak adlandırılması da doğru olmayacaktır. HSD algoritmasının 

verdiği sonuçların başarılı olarak değerlendirilmesi mümkündür. Hedef imzaya çok benzer 

bölgelerin de tespiti olumlu bir sonuçtur. 

 Bergama Verilerinden Elde Edilen Sonuçlar 

Bergama verilerinde yerleri tespit edilen 3 adet trafonun reflektans imzaları incelenmiştir. Bu 

görüntülerde 900 nm’den sonrasında yüksek gürültü oranları tespit edilmiştir. Ayrıca imzaların 

karakteristiği incelendiğinde 430-760 nm arasındaki bölgenin kullanılabileceği düşünülmüştür. 

Bu trafoların görüntüde birer piksellik bir alanı kapsadığı düşünülmektedir. Ancak görüntü 

çözünürlüğünün düşüklüğünden dolayı bu piksellerin tamamının trafoya ait olup olmadığı 

tespit edilememiştir. Trafoların bulunduğu tahmin edilen piksellerin reflektans değerleri şu 

şekildedir: 

 

Şekil 3.36: Trafo Olduğu Tahmin Edilen Piksellerin Reflektans İmzaları 
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Şekil 3.36’da görüldüğü üzere reflektans değerleri 410-430 nm arasındaki bölgede yüksek gürültü 

oranına sahiptir. Bu nedenle bu bölge tespit algoritmalarında kullanılamaz. Ayrıca grafikler 

incelendiğinde her dalgaboyunda gürültü olduğu görülebilmektedir. Yine de sinyal karakteristiği 

için önemli sayılabilecek iki bulgu vardır. Birincisi 550 nm civarında yerel maksimum noktaları 

bulunmaktadır. İkincisi ise 700-760 nm aralığında sinyal değerleri yükselmektedir. Bu haliyle bu 

reflektans imzalarını kullanmak gürültüden dolayı olumlu sonuç vermeyebilir. Bu sebeple gürültü 

elimine edilmelidir. Savitzky-Golay filtresi bu işlem için uygundur. Bu filter görüntünün tamamına 

uygulandıktan sonra hedef tespit algoritmaları test edilebilir. 

Savitzky-Golay filtresi uygulandıktan sonra trafoların imzaları şu şekilde elde edilmiştir: 

 

Şekil 3.37: Savitzky-Golay Filtresinden Geçirilmiş Trafo Piksellerinin Reflektans İmzaları 

Şekil 3.37’den görüldüğü üzere birinci ve ikinci pikselin (mavi ve turuncu renkteki imzalar) benzer 

karakteristik gösterdiği açıktır. Bu imzalardan birincisi (mavi) hedef imza olarak kullanıldığında 

elde edilen sonuçlar şu şekildedir: 
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Şekil 3.38: CEM Skor Görüntüsü ve Trafo Skorları 

 

Şekil 3.39: CEM Eşik Değeri = 0.3984 
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Düşük skor değerine sahip trafo baz alınarak eşik değeri uygulandığında Şekil 3.39’daki sonuç 

elde edilmiştir. Bu sonuç trafolardan daha yüksek değerli piksellerin çok fazla sayıda olduğunu 

göstermektedir. Bu nedenle trafo imzalarının düz karakteristikten farklı olduğu bölgeler baz 

alınarak başka deneyler uygulanmıştır. Bunlardan ilki 700-760 nm arasındaki imzayı kullanarak 

elde edilen sonuçlardır. Bu sonuçlar aşağıda verilmiştir: 

 

Şekil 3.40: CEM Skor Görüntüsü ve Trafo Skorları 

 

Şekil 3.41: CEM Eşik Değeri = 0.8211 
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Şekil 3.41’de görüldüğü üzere elde edilen sonuç yine başarısızdır ancak imzanın tümü 

kullanılarak elde edilen sonuçtan daha olumludur. Son test olarak alt örnekleme uygulanmıştır. 

Buna göre Savitzky-Golay filtresinden geçirilmiş imzanın 700-760 nm aralığında belirli bantlardan 

örnekleri alınarak test edilmiştir. Sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 3.42: CEM Skor Görüntüsü ve Trafo Skorları 

 

Şekil 3.43: CEM Eşik Değeri = 0.5945 



 
 

97 
 

 ODTÜ Verilerinden Elde Edilen Sonuçlar 

ODTÜ verilerinde iki farklı görüntüden birinden araç ve plaka imzaları alınmış, diğer görüntüde bu 

hedef imzalar kullanılarak algoritmalar uygulanmıştır. Beyaz araç ve kırmızı metal plaka için elde 

edilen skor görüntüleri ve eşik değeri uygulanmış skor görüntüleri aşağıda verilmiştir. SAM skor 

görüntülerinde bazı değerler NaN (not a number) olarak dönmüştür. SAM skor görüntülerinde 

NaN değerlerinin elde edilmesinin sebebi 0/0 belirsizliğidir. Bu nedenle skor görüntüleri 

değerlendirme açısından yeterli olmadığı için eşik değeri uygulanmış skor görüntüsü daha net bir 

bilgi sağlayacaktır.  

 

Şekil 3.44: RGB Görüntü (Sol), Kırmızı Plaka için SAM Skor Görüntüsü (Orta) ve Eşik Değeri 

Uygulanmış SAM Skor Görüntüsü (Sağ) 
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Şekil 3.45: RGB Görüntü (Sol), Kırmızı Plaka için ACE Skor Görüntüsü (Orta) ve Eşik Değeri 

Uygulanmış ACE Skor Görüntüsü (Sağ) 
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Şekil 3.46: RGB Görüntü (Sol), Beyaz Araç için SAM Skor Görüntüsü (Orta) ve Eşik Değeri 

Uygulanmış SAM Skor Görüntüsü (Sağ) 
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Şekil 3.47: RGB Görüntü (Sol), Beyaz Araç için ACE Skor Görüntüsü (Orta) ve Eşik Değeri 

Uygulanmış ACE Skor Görüntüsü (Sağ) 
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3.5 Çıkarımlar ve Öneriler 

 

Genel olarak incelendiğinde NATO verilerinde araç tespitinin mümkün olduğu, ASD spektrometre 

ile alınmış reflektans değerlerinin ya da görüntüden alınmış reflektans değerlerinin hedef tespit 

algoritmalarında kullanılabileceği ve CEM, HSD, HUD gibi algoritmaların tatmin edici sonuçlar 

verdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca NATO verilerinde CEM algoritması için 0.985 eşik değerinde 0.5 

doğruluk (precision) oranı ve 0.15 geri çağırma (recall) oranı elde edilebilmiştir. Doğruluk oranı 

düşük seviyede olsa da yanlış alarm veren bölgelerin de hedef imzasına yüksek benzerlik 

göstermesinden dolayı algoritmaların doğru sonuçlar verdiği düşünülmektedir. Geri çağırma 

değerinin düşük olmasının önemli bir sebebi ise yer gerçekliği için seçilen araç pikselleri arasında 

araç camının da bulunmasıdır.  

 

NATO verisinde her bir aracın kapladığı alan 120 piksellik bölgelere denk gelmektedir. Çekim 

yapılan alanın büyüklüğü ise 37.44 km2’dir. Bu çözünürlük oranı hedef tespiti için yeterli olmuştur.  

 

Bergama veri setinde yapılan tüm deneylerde yüksek yanlış alarm oranı çıkmıştır. Bu nedenle 

algoritmaların bu veri setinde olumsuz sonuçlar verdiği söylenebilir. Olumsuz sonuçların çeşitli 

nedenleri vardır. Bunlardan ilki hedef imzasında ayırt edici karakteristik özelliğin az ve görünür 

bantlarda olmasıdır. 900 nm’den sonraki bölge yüksek gürültüden dolayı kullanılamaz 

durumdadır. Diğer bir neden ise çözünürlüğün çok düşük olmasıdır. 1 milyon pikselin olduğu 

görüntüde trafolar yalnızca bir piksellik alanda arkaplan ile karışım halinde bulunmaktadır. Bu da 

trafo tespitini zorlaştıran bir etmendir. Bunun dışında anomali tespiti için de testler yapılmıştır 

ancak bahsedilen nedenlerden dolayı net bir sonuç elde edilememiştir.  

 

Projedeki çalışmalar göz önüne alındığında trafo tespitinin belirli oranda yanlış alarm içereceği 

öngörülebilmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de trafo imzasının karakteristik 

özelliğidir. Metallerin 400-1000nm aralığında birbirine benzer olması nedeniyle görüntü 

içerisindeki bütün metallerin karışması önemli bir etmendir. ASD spektrometre kullanılarak elde 

edilen trafo reflektans imzası incelendiğinde 770-1000 nm dalgaboyunda düz bir karakteristik 

gösterdiği gözlenmiştir. Bu da tespiti zorlaştıran en önemli sebeplerden biridir. Ancak çalışma 

alanında çok fazla metal yapı bulunmamasının da olumlu olarak algoritmaya etki edeceği 

düşünülmektedir.  
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Laboratuvar testlerinde ışık etkisinin ve reflektans dönüşümü etkisinin oldukça önemli olduğu 

görülmüştür. Elektrik direklerinin üzerinde bulunan antipas boyanın 550nm civarında bir etkisi 

bulunduğu ancak metal plakalarda bu etkinin bulunmadığı gözlemlenmiştir. Hedeflerin tek seferde 

tespitinin mümkün olduğu ancak bunun da çok fazla yanlış alarma neden olabildiği 

düşünülmektedir.  

 

ODTÜ verilerindeki görüntülere uygulanan imza tabanlı yöntemler renkli metal plaka tespitinde 

başarılı olmuştur. Sonuçlara bakıldığında SAM algoritmasının ACE algoritmasına göre daha 

başarılı olduğu söylenebilir. Özellikle kırsal alan testlerinde trafoların metal parçalarının arka 

plandan ayrışabileceği öngörülmektedir. Bu sebeple imza tabanlı yöntemlerin hiperspektral 

görüntülerde uygulanmasının başarılı sonuçlar vereceği düşünülmektedir. 
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4 LIDAR Teknolojileri ile Elektrik Teli, Direği ve Trafosu Tespiti 

 

4.1  Genel Değerlendirme 

LIDAR verisi ile kaçak trafo tespiti probleminin yapılabilirlik analizinde, öncelikle kaçak trafoların 

yoğunlukla elektrik tellerinin etrafında olduğu bilindiğinden elektrik tellerinin tespitine 

yoğunlaşılmıştır. Elektrik tellerinin başarıyla tespit edilebildiği takdirde hem aynı yöntemlerle bu 

tellere kaçak elektrik çekimi için bağlanan kaçak tellerin de tespit edilmesi, hem de kaçak trafoların 

bu tellere yakın yerlerde yer alacağı bilindiğinden, bu kaçak trafoların tespiti için RGB, 

hiperspektral ve termal modaliteleri için arama yapılması gereken alan yüksek 

miktarda kısıtlanması amaçlanmaktadır.Bu sayede diğer modalitelerin başarı oranları da 

yükseltilebilecektir.  

Ayrıca, elimizde trafo içeren LIDAR nokta bulutu verisi bulunmadığı için LIDAR nokta bulutu ile 

doğrudan trafo tespiti yapılabilirliğini yansıtması açısından internette bulunan açık kaynaklı veriler 

üzerinde taşıt tespiti için deneyler yapılmıştır. Araştırmalarımız sonucu bulunan açık kaynaklı veri 

kümeleri üzerinde, asıl testlerin yapılacağı orijinal veri DEDAŞ tarafından sağlandığı zaman 

orijinal veri üzerinde trafo tespiti problemini en iyi yansıtabilecek deneylerin yapılması 

amaçlanmıştır. 

Buna ek olarak, tespit algoritmalarında işlenecek noktaları azaltmak ve yer şekillerini belirleyip 

akış cazibesini tespit etmekte kullanmak amacıyla yer yüzeyine ait noktaların tespiti ve diğer 

noktalardan ayrılması için de deneyler yapılmıştır. 

 

4.2  Kullanılan Veriler 

 

4.2.1 Tekirdağ LIDAR verisi 

Tekirdag bölgesinden alınan LIDAR nokta bulutu verisi, metrekare başına ortalama 40 nokta 

bulundurmaktadır. Bu veri, DEDAŞ tarafından temin edilmiş olup sınıflandırılmış nokta bulutu 

içermektedir. Sınıflandırmalar elektrik teli, toprak, alçak bitki örtüsü, yüksek bitki örtüsü, bina çatısı 

gibi sınıflar içermekte olup sınıflandırma hataları bulundurmaktadır. Örneğin, verideki elektrik 

direklerine ait noktaların çoğu yüksek bitki örtüsü olarak sınıflandırılmıştır. Bu veri, elektrik 

tellerinin tespiti için eğitim ve test verisi olarak kullanılmıştır. Bu nokta bulutunda 31.406.119 adet 
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nokta bulunup bunların 50.356 tanesi elektrik tellerine aittir. Şekil 4.1’de verinin sınıflara göre 

renklendirilmiş hali gösterilmektedir. Şekil 4.2’de ise yalnızca nokta bulutundaki elektrik telleri 

ayrılarak görüntülenmektedir. 

 

 

Şekil 4.1: Tekirdağ bölgesinden toplanan, nokta sınıflarına göre renklendirilmiş LIDAR verisi. 

Şekil 4.2: Tekirdağ bölgesinden toplanan LIDAR verisi'ndeki elektrik teli sınıfına ait noktalar. 
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4.2.2 Dublin LIDAR verisi 

New York University tarafından toplanmış açık kaynaklı bu veri, metrakare başına ortalama 300 

nokta içermekte olup, asıl olarak trafo tespiti görevini yansıtması açısından “taşıt tespiti” için 

kullanılmıştır. Bu veri, ulaşıldığı haliyle sınıflandırılmamış olup, içinde bulunan taşıtların bir kısmı 

CloudCompare yazılımı ile tarafımızdan elle sınıflandırılarak öğrenme algoritmaları ile tespit için 

uygun hale getirilmiştir. Şekil 4.3’te, verideki nokta bulutunun noktaların yansıma şiddetlerine göre 

renklendirilmiş hali gösterilmiştir. 

 

 

4.2.3 Vaihingen LIDAR verisi 

ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) tarafından toplanan açık 

kaynaklı bu veride metrekare başına ortalama 10 nokta bulunmaktadır. Veride sınıflandırılmış 

elektrik teli, çatı, araba, ağaç gibi nesnelere ait noktalar bulunmakla birlikte, oldukça düşük 

yoğunluklu ve gürültülü olması sebebiyle gürültü giderici ön işlemelerin sonucunda elektrik teli 

sınıfına ait noktalar silinmektedir. Bu yüzden bu veri, taşıt tespiti için düşük kaliteli LIDAR verisi 

üzerindeki nesne tespiti algoritmalarımızın eğitimi ve testleri için kullanılmıştır. Şekil 4.4’te 

Vaihingen LIDAR verisinin sınıflara göre renklendirilmiş hali (yeşil: çatı,beyaz:çalılık, kahverengi: 

asfalt, koyu yeşil: araba) gösterilmektedir. 

Şekil 4.3: New York University tarafından Dublin bölgesinden toplanan, noktaların geri yansıma 

şiddetine göre renklendirilmiş LIDAR verisi. 
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4.2.4 DALES LIDAR verisi 

 

Dayton Üniversitesi tarafından sağlanan açık kaynaklı DALES verisi, yüksek yoğunluklu (30+ 

nokta/metrekare), elle sınıflandırılmış 8 sınıfa ait 505 milyon adet nokta içeren yüksek kalitede bir 

veri kümesidir. Amaçlarımıza paralel şekilde çekimleri havadan yapılmış bu veride elektrik teli, 

küçük araç, büyük araç, bina, yer yüzeyi, ağaç gibi sınflar bulunmaktadır. Bu özellikleri aynı anda 

barındıran tek veri kümesi olması, DALES veri kümesini deneylerimiz için ilk ve 

tek tercih yapmaktadır. Şekil 4.5’de DALES verisine ait bir parça, kuşbakışı ve oblik bakış açıları

yla gösterilmiştir.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Şekil 4.4: ISPRS tarafından Vaihingen bölgesinden toplanan, nokta sınıflarına göre 

renklendirilmiş LIDAR verisi. 
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Şekil 4.5  DALES veri kümesinden alınan, nokta sınıflarına göre renklendirilmiş kesitlerin havada
n ve çaprazdan görselleştirilmesi.  
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4.3 Kullanılan Yöntemler 

Deneylerimizde nokta bulutundan yeryüzeyi ayrıştırma, elektrik teli ve taşıt tespiti için 4 farklı 

yöntem kullanılmıştır. 

 

4.3.1 PointNet 

PointNet, nokta bulutunda nesne tespitini nokta bazında sınıflandırma problemi olarak 

modellendiği bu yöntem, nokta bulutunu görüntü gibi veri tiplerine çevirmeden doğrudan nokta 

bulutu üzerinde işlem yapmaktadır. Çeşitli nokta bulutu nesne tanıma testlerinde oldukça başarılı 

sonuçlar alan bu yöntem, basitçe uygulanabilmesi ve daha kompleks ve ağır yöntemlere göre 

yüksek performans göstermesi açısından tercih edilmiştir. 

 

4.3.2 Komşulukların kovaryans matrisi 

 Bu yöntem, nokta bulutundaki noktaları, önceden belirlenmiş uzaklıklardaki komşulukları ile 

birlikte değerlendirerek bu komşulukların konumlarını kovaryans matrisi şeklinde ifade ederek bu 

matrisin özdeğerleri üzerinde klasik istatistiksel öğrenme metodları kullanarak noktaları 

sınıflamayı amaçlar. PointNet’te olduğu gibi, nesne tespiti problemi nokta bazında sınıflandırma 

olarak modellenmiştir. 

4.3.3 Yukarıdan alınan renklendirilmiş izdüşümler 

Bu yöntem, nokta bulutu üzerinde obje tespiti için halihazırda oldukça başarılı bir şekilde 

kullanılan iki boyutlu görüntü üzerinde obje tespiti literatüründeki metodlarını, nokta bulutunu 

yükseklik, yansıma yoğunluğu gibi değerlerin bilgilerini kaybetmemek adına bu değerleri 

noktalara renk olarak kodlayarak nokta bulutunun yukarıdan XY eksenine izdüşümü alınmak 

suretiyle iki boyutlu görüntülere çevrildikten sonra bu görüntülerde klasik iki boyutlu nesne tespiti 

algoritmalarının kullanımı şeklinde uygulanmıştır. 

4.3.4 Yer yüzeyi ayırma algoritmaları 

Bu algoritmalar, yer yüzeyine ait noktaları diğer noktalardan ayırt etmek için kullanılmaktadır. Bu 

iş için en yaygın kullanılan metodlardan Simple Morphological Filter (SMRF) ve Progressive 

Morphological Filter (PMF) algoritmaları kullanılmıştır. 
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4.4  Deney Sonuçları 

 

4.4.1 Tekirdağ Verisi Üzerinde Elektrik Teli Tespiti 

Elektrik teli tespiti, nokta bazında sınıflandırma problemi olarak modellenip eğitim ve testler, bu 

probleme ait metrikler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elektrik tellerinin tespiti için DEDAŞ 

tarafından sağlanan Tekirdağ LIDAR verisi kullanılmıştır. Komşulukların kovaryans matrisi ve 

PointNet ile deneyler yapılmış ve PointNet deneylerinin kovaryans matrisi yöntemine göre anlamlı 

derecede daha başarılı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Bu yüzden nokta bulutunda elektrik teli 

tespiti için, PointNet ve daha gelişmiş türevleri (PointNet++, PointCNN) kullanılması 

planlanmaktadır.  

Tekirdağ LIDAR verisi, 2 parçaya ayrılıp parçalardan biri eğitim kümesi, diğeri test kümesi olarak 

kullanılmıştır. Test kümesi ve eğitim kümesi olarak kullanılan parçalar değiştirilerek deneyler 

tekrarlanmıştır ve her iki durumda test verisindeki başarı metrikleri gözlemlenmiştir. Kovaryans 

matrisi bazlı yöntemdeki F1 skoru 0.72 olmakla birlikte PointNet kullanılarak yapılan deneylerde 

bu skor 0.90’a kadar ulaşmıştır Şekil 4.6’da her iki parçanın test kümesi olarak kullanıldığı 

durumlar için test kümesi sonuçları görüntülenmektedir. Şekildeki beyaz noktalar, modelik elektrik 

teli olarak tahmin ettiği noktalardır. Şekillerden ve ulaşılan F1 skorundan görüldüğü üzere 

PointNet ağaçlar tarafından çevrelenmemiş elektrik tellerini tespit etmekte oldukça başarılıdır 

ancak ağaçlar veya diğer çeldiricilerle iç içe geçmiş elektrik tellerini tespit etmekte güçlük 

çekmektedir. 
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Şekil 4.6: Tekirdağ verisi üzerinde elektrik teli tespiti sonuçları. Eğitilen modelik elektrik teli 

olarak sınıflandırdığı noktalar beyaz ile renklendirilmiştir. 

 

4.4.2 Vaihingen Verisi Üzerinde Taşıt Tespiti 

Bu veride taşıt tespiti için, nokta bulutundaki noktalar yansıma şiddeti (Kırmızı), yerden yükseklik 

(Yeşil) ve noktaya ait birden fazla dönüş olup olmaması (Mavi) özelliklerine göre renklendirilip 2 

boyuta izdüşümü alınmıştır. Bu sayede, görüntü üzerinde nesne tespiti için kullanılan algoritmaları 

nokta bulutu üzerinde nesne tespiti için kullanılabilirliği üzerinde deneyler yapılmıştır. Bunun için 

iki boyuta çevrilen LIDAR verisindeki araçlar elle işaretlenip iki boyutu görüntüler eğitim ve test 

kümeleri olmak üzere iki kümeye ayrılıp eğitim verisinde YOLOv3 algoritması ile eğitim yapılarak 
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test kümesindeki sonuçlar incelenmiştir. Şekil 4.7’de test sonuçları gösterilmektedir. Kırmızı renkli 

kutular, gerçek araba konumlarını ve mavi renkli kutular, model tahminlerini göstermektedir. 

Şekillerden, eğitilmiş modelin taşıtların birçoğunu tespit edemediği ve taşıt olmayan konumlarda 

taşıt tespit ettiği (yanlış alarm) gözlemlenmektedir. Bu sonuçlardan görüldüğü üzere, bu yöntem 

ile araç tespiti elimizdeki veriler ile mümkün olmamaktadır. Bunun en önemli sebebi, YOLOv3 gibi 

nesne tespiti algoritmalarının elimizdekinden çok daha fazla görüntü ile eğitime ihtiyaç 

duymasıdır. Bu ihtiyacı azaltmak için, genellikle önceden büyük veri ile eğitilmiş yapay sinir ağları 

eğitim başlangıcı için kullanılarak kullanılan ağın çok küçük bir kısmı eğitilmekte ve bu sayede 

çok daha az veri ile başarılı bir eğitim mümkün olmaktadır. Ancak bu ağların eğitildiği veri 

kümeleri, kullandığımız veri kümesinden özellik olarak çok farklı olduğundan (bu verilerdeki 

görüntüler, gündelik hayatta kamerayla çekilmiş görüntüler olup tarafımızdan oluşturulan 

görüntüler, yapay bir şekilde elde edilmiş ve renklendirilmiş, günlük hayatta karşılaşılamayacak 

görüntülerdir) eğitilmiş ağları kullanmak, nokta bulutunda taşıt tespiti için denediğimiz yöntem için 

faydalı olmamaktadır. 

 

 

Şekil 4.7: Vaihingen verisi üzerinde YOLOv3 ile taşıt tespiti sonuçları. Kırmızı kutular 

araçların gerçek pozisyonlarını, mavi kutular ise model tarafından tahmin edilen 

pozisyonlarını göstermektedir. 
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4.4.3 Dublin LIDAR Verisi Üzerinde Taşıt Tespiti 

Dublin LIDAR verisinde taşıt tespiti problemi, elektrik teli tespitinde olduğu gibi nokta bazında 

sınıflama şeklinde modellendi ve PointNet ile eğitim yapıldı. Nokta bulutunda seçilen bölgedeki 

taşıtlar elle işaretlenip bölge ikiye bölünerek eğitim ve test verisi olarak kullanıldı. Şekil 4.8’de 

eğitim verisi, nokta sınıflarına göre renklendirilerek (beyaz: taşıt, siyah: diğer) gösterilmiştir. 

Belirtilmelidir ki, elimizde mevcut olan makinelerin işlem gücü Dublin verisinin orijinal yoğunluğu 

olan 300 nokta/metrekare için yeterli olmadığından ve yapılan hesaplamalar sonucu, DEDAŞ 

tarafından elde edilecek LIDAR verisinin bu yoğunluğun yarısından fazla olmayacağı öngörülerek, 

veri seyreltilerek deneylerde en fazla 150 nokta/metrekare yoğunluğunda kullanılmıştır. Bunun 

haricinde, taşıt tespiti asıl amacımız olan trafo tespiti için bir temsil olduğundan ve taşıt boyutları 

genellikle trafo boyutlarından daha büyük olduğundan gerçek veride trafolardan yansıyacak nokta 

sayısı, taşıt sayısına göre düşük olacaktır. Bu etkiyi gözlemlemek için nokta bulutu kontrollü bir 

şekilde daha fazla seyreltilerek tekrar eğitim ve testler yapılmış (sırayla 150, 75, 50, 30, 15 

nokta/metrekare) bu seyreltmenin sonuçlara olan etkisi de yapılan deneylerle gözlemlenmiştir. 

Test verisindeki 68 araçtan;  

 150 nokta yoğunluğunda 62 tanesi bulunup 3 yanlış alarm verilmiş, 

 75 nokta yoğunluğunda 60 tanesi bulunup 4 yanlış alarm verilmiş, 

 50 nokta yoğunluğunda 56 tanesi bulunup 5 yanlış alarm verilmiş, 

 30 nokta yoğunluğunda 37 tanesi bulunup 7 yanlış alarm verilmiş, 

 15 nokta yoğunluğunda 19 tanesi bulunup 7 yanlış alarm verilmiştir. 
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Gözlemlerimize göre, araç tespiti için 50 nokta/metrekare yoğunluğundaki nokta bulutundaki 

performans 150 nokta/metrekare ile benzerlik göstermekle birlikte daha düşük yoğunluktaki nokta 

bulutunda ciddi bir performans kaybı yaşanmaktadır. Elbette LIDAR ile trafo tespiti, her ne kadar 

yoğun bir veri toplansa da, yeterli miktarda trafo görüntüsü toplandığı ve etiketlendiği durumlarda 

geçerli olacaktır. Örneğin Dublin LIDAR verisinin eğitim ve test yaptığımız kısmında yaklaşık 120 

adet taşıt işaretlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında, trafo boyutlarını da hesaba katarak, yaklaşık 100 

nokta/metrekare gibi yüksek yoğunlukta ve aynı zamanda içinde bol miktarda trafonun bulunduğu 

bir nokta bulutu toplandığı takdirde LIDAR ile trafo tespitinin mümkün olacağı, aksi takdirde trafo 

tespiti için termal, RGB veya hiperspektral görüntülere ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. 

4.4.4 DALES LIDAR Verisi Sonuçları 

 

DALES verisi üzerinde yukarıda bahsedilen algoritmalardan PointNet ile deneyler yapılmıştır; 

deneylerimizde, farklı sınıfa ait noktaların sayısının değişkenlik içermesi sebebiyle bu değişkenliği 

göz önünde bulunduran F1 metriği kullanılmıştır.    

 

Elektrik teli tespiti için verideki elektrik teli olarak sınıflandırılmış noktalar pozitif,diğer noktalar ise 

negatif sınıfta yer alacak şekilde ayrılmıştır. Bu sınıflarla eğitilen PointNet ağında 0.72 F1 skoru 

elde edilmiştir. Şekil 4.9’da görüldüğü üzere bu yöntem, eğitime dahil olmayan, ilk defa görülen 

 

Şekil 4.8: Arabalar elle işaretlenmiş Dublin verisi. 
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verilerde elektrik tellerini başarılı bir şekilde tespit edebilmektedir, elde edilen F1 skoru ise bunu 

doğrulamaktadır. 

 

 

 

Şekil 4.9: Elektrik teli tespiti için “eğitim yapılmamış” test verisindeki sınıflandırma sonuçları. 

Şekilde PointNet modelinin pozitif sınıf atadığı noktalar kahverengi, diğer noktalar beyaz renk ile 

açık gri arkaplanda gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere, genel elektrik hatları net bir şekilde 

tespit edilebilmektedir. 
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4.4.5 Yer yüzeyi ayırma 

Bu iş için, Tekirdağ verisi ve Dublin verisi üzerinde deneyler yapılmıştır. Tekirdağ verisi, yerleşimin 

ve insan ürünü yapıların az olduğu kırsal alanlardaki, Dublin verisi ise binaların ve şehirleşmenin 

yoğun olduğu alanlardaki sonuçları gözlemlemek amacıyla kullanılmıştır. Bu problem için yer 

gerçekliğinin bulunmaması sebebiyle, sonuçlar görsel inceleme yoluyla değerlendirilmiştir. Şekil 

4.10 ve 4.11’de kullanılan algoritmaların Tekirdağ ve Dublin verisindeki sonuçları gösterilmiştir. 

Bu şekillerde modelin yer yüzeyine ait olduğunu düşündüğü noktalar kahverengi, diğer noktalar 

yeşil ile renklendirilmiştir. Şekillerden görüldüğü üzere algoritmalardan, Tekirdağ verisi gibi kırsal 

alanlardan toplanan verilerde başarılı sonuçlar alınmaktayken Dublin gibi bina ve insan ürünü 

yapı yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde yer yüzeyini tespit etmek konusunda, özellikle insan 

ürünü yapıların üst yüzeylerinde hatalı sonuçlar alınmaktadır. 

 

Şekil 4.10: Dublin verisi üzerinde yer yüzeyi ayrıştırma sonuçları. 
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4.5  Çıkarımlar ve Öneriler 

 

4.5.1 Çıkarımlar 

Deneylerimizde LIDAR ile toplanan nokta bulutunda elektrik telleri ve trafoların tespitinin 

yapılabilirliği için çeşitli veri kümeleri ile çeşitli algoritmaların sonuçları incelendi. Bu sonuçlar 

ışığında çıkarımlarımız şu şekildedir. 

Elektrik tellerinin tespitininin trafo tespiti amacıyla kullanılması iki farklı amaca hizmet etmektedir. 

Öncelikle elektrik tellerinin tespiti için eğitilen bir modelin, tellere atılan kaçak bağlantıları da tespit 

edebileceği beklenmektedir. Bunun gerçekleşmesi için önemli nokta, LIDAR’dan atılan lazerlerin 

yere dikey yükselen bu tellere paralel ilerlememesidir. Atılan lazerlerin tellere paralel ilerlediği 

durumda lazerler tellerden yansımayacaktır. Bu yüzden uçulan yüksekliğin azalması, tellerle 

LIDAR arasındaki uzaklığı azaltacağından nokta yoğunluğunun artması, hem de tellerle LIDAR 

arasındaki dikey açıyı artıracağından yere dikey inen tellerin (ve elektrik direklerinin) 

görüntülenmesi açısından önemlidir. Elektrik tellerinin tespitindeki bir diğer hedef, diğer 

sensörlerle yapılacak tespitler için ilgi alanının kısıtlanmasıdır. Bu sebeplerden ötürü tel tespiti, 

proje bazında kaçak trafo tespiti adına önem teşkil etmekte ve bu işlem LIDAR ile mümkün 

olmaktadır. 

 

 Şekil 4.11: Tekirdağ verisi üzerinde yer yüzeyi ayrıştırma sonuçları. 
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Doğrudan LIDAR ile trafo tespiti için taşıt tespiti ile yapılan deneyler göstermektedir ki, bu işlemin 

LIDAR ile başarılı olması için oldukça yüksek yoğunlukta veriye (100+ nokta/metrekare) ve 

toplanan veride sayıca fazla miktarda trafoya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu özelliklerdeki bir veride 

dahi, güncel algoritmaların yalnızca nokta bulutu üzerinden tespit yapıldığındaki nokta bazında 

sınıflandırma için F1 skoru 0.51 olarak bulunmuştur. Ayrıca, LIDAR sisteminin satın alınma 

anlaşmalarının sonuçlandığı varsayılarak, bu yoğunlukta verinin toplanabilmesi için alçak veya 

yavaş bir şekilde uçulması gerekmekte olup, eğer LIDAR ile doğrudan trafo tespit edilmesi 

amaçlanıyor ise bu yükseklikte/hızda uçmanın getireceği tehlike faktörü, birim zamanda 

taranacak alanın azalması gibi dezavantajlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yeryüzü ayrıştırma için yapılan testler sonucu, kullanılan iki algoritmanın da LIDAR verilerini 

yeryüzü ile geri kalan insan yapisi nesneler ve bitki ortüsünü kırsal alanda başarıyla ayrıştırabildiği 

gözlemlenmiştir. Ancak, yerleşim yerleri ve bina yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerden toplanan 

veriler için bu algoritmalar, ayni yuksek performansi gösterememektedir.  Bu yaklaşimlarin, 

yeryüzü eğimini bulma konusunda ve suyun cazibesini belirleme noktasında faydali olacaklari 

değerlendirilmiştir. Ayrıca, insansız hava aracı ile toplanacak veri üzerindeki testlerin güvenilir bir 

şekilde başarılı olması durumunda, LIDAR ile diğer nesnelerin tespitinde bir önişleme prosedürü 

olarak kullanılabilecektir. Yeryüzüne ait noktaların ayrıştırılması sayesinde, üzerinde tespit 

yapılacak noktaların sayısında önemli ölçüde bir azaltma uygulanabilecektir. 

 

4.5.2 Öneriler 

Elektrik teli tespiti ve taşıt tespiti için yapılan deneylerden edindiğimiz çıkarımlarımız 

doğrultusunda, LIDAR sensörlerinin elektrik tellerini tespit etmek için kullanılabileceği, ancak trafo 

tespiti için termal, RGB veya Hiperspektral sensör verilerine ihtiyaç duyulacağı 

değerlendirilmektedir.  
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5 Görünür Bant RGB ve Termal Görüntülerde Elektrik Teli, Direği ve Trafosu Tespiti 

5.1 Genel Değerlendirme 

RGB ve Termal görüntülerde Trafo algılama, kaçak elektriklerin kullanım tespiti açısından önemli 

bir problemdir. Yasal trafoların koordinatları belli olduğu için, trafo tespiti sayesinde kaçak trafolar 

belirlenebilir. Bu yüzden, bu rapor kapsamında, RGB ve Termal görüntülerde nesne algılama 

problem üzerine yoğunlaşılmıştır. 

Nesne algılama, dijital görüntülerdeki belirli bir sınıfın (insanlar, hayvanlar veya arabalar gibi) 

görsel nesnelerinin örneklerinin algılanmasıyla ilgilenen önemli bir bilgisayar görme görevidir. 

Nesne algılamanın amacı, bilgisayarlı görme uygulamalarının ihtiyaç duyduğu en temel 

bilgilerden birini sağlayan hesaplama modelleri ve teknikleri geliştirmektir: Şekil 5.1’de gösterildiği 

gibi, hangi nesneler nerede? 

 

Şekil 5.1: “Nesne Algılama” yalnızca kategorik etiketleri öngörmekle kalmaz, aynı zamanda 

sınırlayıcı kutularla her nesne örneğini yerelleştirir. 

Bilgisayar görmenin ana sorunlarından olan nesne algılaması, örnek segmentasyonu 

[Hariharan2014, Hariharan2015, Dai2016, He2017], görüntüye altyazı konma [Karpathy2015, 

Xu2015, Wu2018], nesne izleme [Kang2016] gibi problemlerin temel noktasını oluşturur. Son 

yirmi yılda, nesne algılamadaki ilerlemenin genellikle iki tarihsel dönemden geçtiği yaygın olarak 

kabul edilmektedir: “geleneksel nesne algılama süresi (2014'ten önce)” ve “derin öğrenmeye 

dayalı nesne algılama süresi (2014'ten sonra)”.  

Bu proje kapsamında, RGB ve Termal görüntülerde nesne algılama algoritması olarak derin 

öğrenme tabanlı en son teknoloji YOLO v3 [Redmon2018] kullanılmıştır. Düşük karmaşası ve 

yüksek başarım oranı YOLO v3 algoritmasını seçmemize sebep olmuştur. Nesne algılama 

literatürü hakkında daha detaylı bilgiyi Literatür Araştırma Raporu’nda bulabilirsiniz. RGB ve 

termal görüntüler kullanılarak eğitilen YOLO v3 mimarisinde yüksek başarımlar elde edilmiştir. 
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5.2 Kullanılan Veriler 

 

Nesne algılama problemi için kullanılan veri setleri, RGB ve termal görüntüleri için iki farklı alt 

kısımda anlatılmaktadır. RGB görüntülerde sahadan toplanan trafo görüntülerinde eğitim ve test 

yapılırken, termal görüntülerde trafo veri seti elimizde olmadığı için termal görüntülerde araba, 

insan ve bisiklet algılama için oluşturulan FLIR termal başlangıç veri kümesi kullanılmıştır. 

5.2.1 RGB Trafo Algılama için Oluşturulan Veri Seti  

RGB görüntülerde trafo algılama için iki veri seti oluşturulmuştur. Birincisi, Şekil 5.2’de örnekleri 

gösterilen, Şanlıurfa DEDAŞ trafo deposunda çekilen 143 tane trafo görüntüsünden (RGB-Trafo-

1) oluşmaktadır. İkincisi ise Şekil 5.3’de örnekleri gösterilen, Diyarbakır’da kaçak tespiti yapılan 

53 tane trafo görüntüsünden (RGB-Trafo-2) oluşmaktadır. İki veri setindeki trafolar manuel olarak 

işaretlenmiştir. 

 

Şekil 5.2:  Şanlıurfa DEDAŞ trafo deposunda çekilen RGB görüntülerden oluşan veri setinin 

(RGB-Trafo-1) örnek görüntüleri. 
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Şekil 5.3: Diyarbakır kaçak trafo tespiti sırasında çekilen RGB görüntülerden oluşan veri setinin 

(RGB-Trafo-2) örnek görüntüleri. 

 

5.2.2 OGAM Drone ile Çekilmiş Ankara RGB Trafo Veri Seti 

Havadan RGB nesne algılama için Ankara’da çeşitli bölgelerdeki trafoların kamera-drone  sistemi 

kullanılarak havadan görüntüleri video şeklinde alınarak saniyeye 2 kare düşecek şekilde karelere 

ayrılmış ve “Supervisely” yazılımı yardımıyla elle etiketlenmiştir.  Bu görüntülerde trafolar, doğal 

sahnelerde yakalanandan farklı şekilde yer aldığı için (örneğin fabrika bahçesinde birçok trafonun 

yan yana sıralanması, sistem çalışırken karşılaşılacak bir görüntü olmasa da veri setimizde bu 

görüntülerden çok miktarda bulunmaktadır) bu trafolardan yalnızca etrafı trafolarla çevrili 

“olmayan” trafolar etiketlenmiştir. Bu sayede eğitilen modelin kararlarının gerçek verideki 

performansının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Toplanan verilerden birkaç örnek Şekil 5.4’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 5.4 Ankara üç farklı bölgeden drone ile alınmış trafo resimleri. Kırmızı kutu etiketlemeyi 

göstermektedir.  

 

5.2.3 FLIR Termal Başlangıç Veri Kümesi 

FLIR termal başlangıç veri kümesi [FLIR2019], nesne algılama sinir ağlarının eğitimi ve 

doğrulanması için açıklamalı termal görüntü ve açıklanmamış RGB görüntü seti sağlar. Veri seti, 

bir araca monte edilen bir RGB ve termal kamera ile elde edilmiştir. Veri kümesi, kısa videolardan 

örneklenmiş 10.228 görüntü ve sürekli 144 saniyelik videodan 4.224 görüntü ile toplam 14.452 

açıklamalı termal görüntü içermektedir. Tüm videolar Kasım'dan Mayıs'a kadar ABD'nin Santa 

Barbara kentindeki sokaklarda ve otoyollarda çekilmiştir. Videolar hem gündüz hem de gece 

genel olarak açık gökyüzü koşullarında çekilmiştir. 

Termal görüntüler bir FLIR Tau2 (13 mm f / 1.0, 45 derece HFOV ve 37 derece VFOV) ile elde 

edilmiştir. RGB görüntüler, FLIR BlackFly ile 1280 X 512m'de (4-8 mm f / 1.4-16 megapiksel lensli) 

FOV, Tua2 ile eşleşecek şekilde ayarlanmıştır). Her iki kamera da varsayılan modda 

çalıştırılmıştır. Kameralar birbirinden 1,9 +/- 0,1 inç uzaklıkta tek bir muhafaza içerisindeydi. 

Görüntüler, FLIR'e özel yazılım kullanılarak USB3 video yoluyla yakalanmıştır. 10.228 termal 

görüntünün çoğunluğu saniyede iki görüntü hızında örneklenmiştir (yerel videolar videonun 

saniyede 30 karesidir). Daha az nesne zengini ortamlarda elde edilen az sayıdaki görüntü 
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saniyede bir görüntü hızında örneklenmiştir. İnsan açıklamaları etiketlenmiş ve üç nesne 

kategorisinin etrafına sınırlayıcı kutular koymuştur: insanlar, bisikletler, arabalar. Örnek görüntüler 

Şekil 5.5’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.5: FLIR termal başlangıç veri kümesinin örnek görüntüleri. 

 

5.3 Kullanılan Yöntemler 

 

Nesne tanıma alanında kullanılan standart yöntemlerden YOLOv3 ve Faster RCNN ile testler 

yapıldı. Eldeki veri miktarı düşük olduğundan, transfer learning yaklaşımı kullanılarak COCO 

(Common Objects in Context) verisi ile eğitilmiş ResNet-50 mimarisinin çıkardığı öznitelikler 

“multilayer perceptron” ile sınıflandırıldı. Bu sayede yüksek miktarda doğal veri içeren COCO 

datasetinden elde edilmiş öznitelikler, orijinal veriye ihtiyaç duyulmadan kullanıldı. 
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5.4 Deney Sonuçları 

 

Nesne algılamada başarım kriterleri olarak aşağıdaki başarım metrikleri seçilmiştir: 

 Kesinlik: Pozitif olarak tahmin edilen piksellerin yüzde kaçının doğru olduğunu 

göstermektedir.   

 Duyarlılık: Pozitif olarak tahmin edilmesi gereken piksellerin yüzde kaçının bulunduğunu 

göstermektedir. 

 mAP@0.5: Algılanmak istenen nesnenin tahmin edilen sınırlayıcı kutusuyla yer 

gerçekliğinin sınırlayıcı kutusunun kesişim bölü birleşimi eğer 0.5 değerinden büyükse 

nesne doğru algılanmış sayılır. Bu metrik, nesne algılama probleminde nesnelerin yüzde 

kaçının doğru bulunduğunu göstermek için kullanılmaktadır. Nesne algılama probleminde 

en önemli metriktir. 

 F1: Kesinlik ve duyarlılık değerlerinin harmonik ortalamasını göstermektedir. 

Kısım 5.2’de bahsedilen veri kümelerini kullanarak oluşturulan nesne algılama deney sonuçları, 

RGB ve termal görüntüleri için iki farklı alt kısımda anlatılmaktadır. 

 

5.4.1 RGB Görüntülerde Trafo Tespiti 

Kısım 5.2’de bahsedilen RGB-Trafo-1 ve RGB-Trafo2 veri kümelerini kullanarak alınan deney 

sonuçları Tablo 5.1’de gösterilmiştir. Eğitim seti RGB-Trafo-1 olan nesne algılama 

algoritmasında, RGB-Trafo-2 test seti olarak kullanılmıştır. Eğitim seti RGB-Trafo-2 olanda ise 

RGB-Trafo-1 test seti olarak kullanılmıştır. Nesne algılama için en önemli metrik olan mAP@0.5 

başarım oranları iki senaryoda da yüksek çıkmamıştır. Bunun sebebi iki veri setinin birbirlerini 

ifade etmesi açısından yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. RGB-Trafo-1 aynı hava 

koşulunda, değişik yüksekliklerden beton zemin üzerinde trafo fotoğraflarını çekerek 

oluşturulmuştur. Gerçek hayattaki kaçak ya da yasal trafoların olduğu çevrede oluşturulmamıştır. 

RGB-Trafo-2 ise gerçek hayatta tespit edilen kaçak trafolardan oluşmaktır ve trafolarla aynı ya da 

düşük yükseklikten çekilmiştir. Bir başka dikkat çeken deneysel sonuçta, veri seti çok daha küçük 

olmasına rağmen RGB-Trafo-2 kullanılarak eğitilen YOLO v3 mimarinin başarımının daha yüksek 

olmasıdır. Bunun sebebi ise RGB-Trafo-2 veri setinde örnek çeşitliliğinin daha fazla olmasıdır. 

Örnek trafo algılama sonuçları Şekil 5.6 ve 5.7’de gösterilmiştir.  
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Tablo 5.1: RGB-Trafo-1 ve RGB-Trafo-2 veri setlerinde eğitilen YOLO v3 mimarisinin trafo 

algılama deney sonuçları. 

 

 

Şekil 5.6: RGB-Trafo-1 veri seti kullanılarak eğitilen YOLO v3 mimarisinin RGB-Trafo-2 veri 

setindeki örnek sonuçları. 
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Şekil 5.7: RGB-Trafo-2 veri seti kullanılarak eğitilen YOLO v3 mimarisinin RGB-Trafo-1 veri 

setindeki örnek sonuçları. 

 

Yeteri kadar veri setinde çeşitlilik ve gerçeklik sağlandığında başarımı yaklaşık tahmin edebilmek 

için, RGB-Trafo-1 ve RGB-Trafo-2 veri setleri birleştirilmiştir ve rastgele 5 parçaya bölünmüştür. 

Her bir parça diğer dört parça kullanılarak eğitilen YOLO v3 mimarisinde test edilmiştir ve en 

sonunda ortalaması alınmıştır. Bu tekniğin ismi literatürde 5 katlı çapraz gerçekliliktir. Tablo 5.2’de 

gösterildiği üzere mAP@0.5 başarım oranı Tablo 5.1’deki sonuçlardan çok daha yüksektir. Örnek 

trafo algılama sonuçları Şekil 5.8’de gösterilmektedir. En sağ üstteki alınan sonuç veri seti 

seçiminin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Çok fazla beton zeminde trafo işaretlendiği 

ve o yükseklikte çekilen görüntü sayısı az olduğu için, algoritma beton zemin olan yerlerde önyargı 

olarak trafo olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmektedir.  
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Tablo 5.2: RGB-Trafo-1 ve RGB-Trafo-2 verileri kullanılarak eğitilen YOLO v3 mimarisinin 5 

katlı çapraz gerçeklilik sonuçları. 

 

 

Şekil 5.8: YOLO v3 mimarisinin 5 katlı çapraz gerçeklilik örnek sonuçları. 
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5.4.2 OGAM Drone ile Çekilmiş Ankara RGB Trafo Veri Seti Sonuçları 

 

Kısım 4.2.2’de bahsedilen havadan çekilmiş trafo görüntülerinde videolar, eğitim ve test videoları 

olmak üzere ikiye ayrılmış, bu videoların kareleri yukarıda bahsedildiği gibi etiketlenmiştir. Bu 

etiketlenmiş verilerin kullanıldığı Faster RCNN ile yapılan deneylerde test kümesinde 0.498 

mAP@0.5 elde edilmiştir. Sonuçlardan elde edilen örnek görüntüler Şekil 5.9’da gösterilmiştir. 

   

 

Şekil 5.9: RGB drone görüntülerinde Faster RCNN ile örnek trafo tespiti sonuçları. Kırmızı 

dikdörtgenler içinde güvenirlilik skorları verilmiştir. 
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5.4.3 Termal Görüntülerde Nesne Algılama 

 

Kısım 5.2’de bahsedilen FLIR termal başlangıç veri kümesi kullanarak alınan deney sonuçları 

Tablo 5.3’de gösterilmiştir. Sonuçlarda en çok dikkat edilmesi gereken araba sınıfıdır. Bunun 

sebebi ise yoğun çalışan trafonun ve hareket eden arabanın genellikle çevredeki diğer 

nesnelerden daha sıcak olmasıdır. Buna ek olarak, ikisinin de sıcaklığı da çok değişken 

olabilmektedir. Sıcaklık değerleri trafo için çalışma yoğunluğuna bağlı olurken, arabanın da 

hareket edip etmemesine ve çalışma süresine göre değişkenlik göstermektedir. Deney 

sonuçlarından görüldüğü üzere, FLIR veri seti kullanılarak araba sınıfı için mAP@0.5 metriğine 

göre yüksek başarım elde edilmektedir. Örnek sonuçlar Şekil 5.10’da gösterilmektedir. 

Tablo 5.3: FLIR termal başlangıç veri kümesi kullanılarak eğitilen YOLO v3 mimarisinin 

deneysel sonuçları. 

 

 

Şekil 5.10: YOLO v3 mimarisinin FLIR termal başlangıç veri kümesinde örnek sonuçları. 
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Bu deneylere ek olarak, MSCOCO [Lin2014] veri setinde eğitilen RGB nesne algılama YOLO v3 

detektörü ile FLIR veri kümesinde eğitilen termal nesne algılama YOLO v3 detektörü görsel olarak 

karşılaştırılmıştır. Şekil 5.11’da görüldüğü üzere, RGB görüntüler net olduğu zaman RGB 

görüntülerde eğitilen YOLO v3 detektörü daha iyi sonuç verirken, karanlıkta ya da düşük 

çözünürlükte termal görüntülerde eğitilen YOLO v3 detektörü daha iyi sonuç vermektedir. 

 

 

Şekil 5.11: YOLO v3 mimarisinde FLIR termal başlangıç veri kümesi kullanılarak yapılan RGB 

ve termal görüntülerde nesne algılama karşılaştırmasındaki örnek sonuçlar. 

 

5.4.4 Termal Görüntülerde Anomali Tespiti 

Termal görüntülerde çalışmakta olan trafoların ve kaçak trafolara atılan hatalı bağlantıların 

yaratacağı yüksek sıcaklığa sebep olan anomalileri tespit etmek için, DEDAŞ tarafından 

sağlanmış termal bakım tutanakları ve elimizde bulunan FLIR termal kamera ile Beytepe Köyü 

bölgesinden çekilmiş iki farklı trafonun görsel incelemesi sonucu, normal şartlarda çalışan 

trafoların ortam sıcaklığından anomaly olarak sınıflandırılamayacak, 5 ile 10 derece arası daha 

yüksek sıcaklıklara çıktığı gözlemlenmiştir. Şekil 5.12 ve 5.13 üzerinde Beytepe Köyü 

bölgesinden iki adet trafonun, elimizdeki termal kamera ile alınmış görüntüleri ve çalışma 
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sıcaklıkları gösterilmektedir. Bunun yanısıra, hatalı bağlantıların bu sıcaklıklardan çok daha 

yüksek sıcaklıklara sebep olduğu gözlemlenmiştir. Bu gözlemler sonucu görülmektedir ki yüksek 

termal değer anomalilerine, kurulumu nizami olarak yapılmış trafolardan ziyade, özellikle hatalı 

bağlantılarla kurulmuş kaçak trafolardaki hatalı bağlantı noktalarında rastlanmaktadır. Termal 

anomali analizinin, gerek trafo tarafındaki nizami olmayan bağlantılarının, gerek elektrik tellerine 

atılmış kaçak tellerin ve kancaların temas noktalarında yarattığı ani sıcaklık artışlarının tespitinde 

kullanılabileceği düşünülmektedir. Burada önemli olan iki kısım vardır. Birincisi, kaçak trafoların 

düzgün termal davranış gösteren trafolara gore çalıştıkları yük miktarı ve hatalı bağlanıp 

bağlanmadıkları bu trafoların termal kamera ile tespit edilebilecek ısı anomalilerine sebep olup 

olmayacağının en önemli göstergesidir. İkinci önemli nokta ise, hatalı bağlantıların yarattığı ısı 

değişikliklerinin oldukça küçük alanda veya nokta boyutunda olacağı göz önünde 

bulundurulduğunda, bu ısı değişikliklerinin toplanan verilerde görüntülenip görüntülenemeyeceği, 

insansız hava aracı ile uçulan yükseklik ve termal kamera çözünürlüğü faktörlerinin doğrudan 

belirleyeceği bir özellik olmasıdır. Bunun anlaşılabilmesi için, termal kamera ile DEDAŞ tarafından 

toplanacak verinin incelenmesi gerekmektedir. 

 

 

Şekil 5.12: Beytepe Köyü Trafo #1. Hava sıcaklığı renk skalasına göre 3-4 derece 

civarındayken görüntülenen trafo 10 derece sıcaklıkta çalışmaktadır. 
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Şekil 5.13:  Beytepe Köyü Trafo #1. Hava sıcaklığı renk skalasına göre 3-4 derece 

civarındayken görüntülenen trafo 14 derece sıcaklıkta çalışmaktadır. 

5.5. Çıkarımlar ve Öneriler 

5.5.1 Çıkarımlar 

RGB görüntülerde trafo algılıma için yapılan deneysel sonuçlardan aşağıdaki çıkarımlar 

yapılmıştır: 

 Veri seti kalitesi ve çeşitliliği arttıkça trafo algılama başarımı artmaktadır. 

 Veri setinin gerçekçi ortamlarda oluşturulması gerekmektedir. 

Termal görüntülerde nesne algılama için yapılan deneysel sonuçlardan aşağıdaki çıkarımlar 

yapılmıştır: 

 Şu an mevcut termal trafo görüntüler olmadığı için, sıcaklık değişimi benzerliği sebebiyle 

araba sınıfı ön deneylerde kullanılabilir. 

 Farklı hava koşullarında ve farklı senaryolarda oluşturulmuş termal görüntülerde araba 

algılama yüksek başarımla elde edilmektedir. 

 RGB görüntüler net olduğu zaman RGB görüntülerde eğitilen YOLO v3 detektörü daha 

iyi sonuç verirken, karanlıkta ya da düşük çözünürlükte termal görüntülerde eğitilen 

YOLO v3 detektörü daha iyi sonuç vermektedir. 

 Bağlantı noktalarındaki termal anomalilerin görüntülenip görüntülenemeyeceği, kamera 

çözünürlüğü ve uçulacak yükseklik ile doğrudan bağlantılıdır. Termal anomali tespitinin 

mümkün olup olmadığı veya hangi yüksekliklerde uçulduğu takdirde görüntülenebildiğin 

sorularının yanıtlanması için insansız hava aracı ile toplanacak, içinde kaçak trafoların 

da olduğu verilerin incelenmesi gerekmektedir. 
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5.5.2 Öneriler 

 Veri seti kalitesi ve çeşitliğini başarıma etkisi çok yüksek olduğundan dolayı, drone ile 

mümkün olduğu kadar farklı bölgelerde ve değişken yüksekliklerde trafoların RGB ve 

termal görüntüleri çekilmesi. 

 Tespit süresinin önemli olmadığı durumlarda, yavaş çalışan ancak daha yüksek 

performans gösteren Faster RCNN yönteminin kullanılması gerekmektedir. 
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6 Su Akış Yönü ve Eğim Tespiti 

 

6.1 Genel Değerlendirme 

 Bu araştirmada genel yaklaşım su kanallarinin nasil kaçak elektrik kullanılımı ile 

illişkilendirilebileceğini değerlendirmektir. Bu amaç icin once kanal tipleri belirlendi ve her kanal 

tipinin çevresindeki bölgeyi sulama yönunden nasil etkilediğini araştirdi. Sonuçta sulama 

kanallarina olan mesafe haritasi çıkarıldı. Bu sonuca göre kanallara özellikle sulama kanallarına 

yakin bölgelerde kaçak elektrik kullanimina çok gerek duyulmadığı icin daha duşuk ihtimali olabilir. 

Sonucun yüzde yüz doğruluğu söz konusu değildir ama bir on goruş olarak değerlendirilebilir veya 

makine öğrenmesi teknikleri içerisinde bir öznitelik olarak kullanılabilir. 

 

6.2 Kullanılan Veriler  

6.2.1 DEM:  

 Özellikler: Sayısal Yükseklik Modeli, bir arazi yüzeyini 3B olarak tanımlayan ve araziye 

ait yükseklik verilerinden elde edilmiş bir sayısal modeldir. Bu çalışmada Turkiye 26 

m*26 m çözünürlüklü yükseklik verileri (DEM) kullanıldı. 

 Kaynak: USGS DEM haritaları 

 

Şekil 6.1:DEM Yükseklik haritası 
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6.2.2 GoogleEarth 

 Özellikler:Google Earth Dünya'nın uydularından çekilmiş değişik çözünürlükteki 

fotoğrafların görülmesini sağlayan bir yazılımdır. 

 Kaynak: Internet uygulaması 

6.3 Kullanılan Yöntemler 

 

6.3.1 Su kanallarının ayrıştırılması 

Su kanaları başlıca pompalanan su kanalları ve eğim ve yer çekimine uyan dranaj su kanalları 

olmak üzere iki sınıfta değerlendirilmiştir. Google Earth’ten alınmış bölge görüntüleriden manuel 

olarak kanallar bu iki sınıfa ayrıştırılmıştır.    

6.3.2 D8 akış yönü yöntemi:  

 Akiş yönü algoritmasi her pikselde suyun en duşuk yüksekliği olan 8 komşusu arasinda bir yön 

vermektedir. Bu yönler, okla veya 1 2 4  8 16 64 128 256 verılerıyle gosterilmektedir. 

 Akiş yönü D8 metodü ve akiş birikimi, yer çekimi ve yükseklikten etkilenen metodlardir ve 

dolayisiyla yer yüzündeki akan kanalları gösterebilir. Bu nedenle pompalanan su kanalları bu 

kategoriye dahil degildir.  

6.3.3 Akiş birikimi:  

 Su birikimleri, D8 algoritmasindan elde edilen en çok su toplanan piksellerdir. 

6.3.4 Eğim hesaplaması:  

 Yükseklik verilerinden (DEM) piksel bazli matematiksel eğim hesaplamasidir. 

*** Bölge ova olup yükseklik ve eğim farkı çok düşük olduğundan ve  pompalanan su kanalları 

olduğundan dolayı google earth’den alınan görüntülerde kanallar manuel olarak haritalandırılmış 

ve elde edilen kanal haritası yer gerçekliği olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, kanal haritalandırması 

için yüksek konumsal çözünürlüklü Hiperspektral veya RGB görüntüsü şu an itibrayile 

olmadığından dolayı ilgili su ve bitki indeksleri (NDVI, NDWI...) ve suyun infrared ozelliği bu 

aşamada değerlendirmelere katılmamıştır.  

6.4 Sonuçlar 

  

Şekil 6.2 ve Şekil 6.3‘te Google Earth üzerinde iki tip kanalin el ile siniflandirilmasının sonucu 

gösterilmiştir. Mavi çizgiler, pompalanan 2 temel sulama kalalindan oluşan sulama kanallarını ve 



 
 

135 
 

kirmizi çizgiler derelerde ve yer çekimi yönünde akan suları (drenaj kanallarını) göstermektedir. 

Beyaz renkli olanlarsa, tipi tam belirli olmayan su kanallaridir.  

 

Şekil 6.2: Su kanallarinin ayristirmasi 
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Şekil 6.3: Su kanallarinin ayristirmasi 

6.4.1 Dem (Digital elevation model): 

   Su akiş yönü metodunun temel giriş verısı yükseklik verısıdir. (Şekil 6.4) ‘te piksel bazlı yükseklik 

değerlerini Haraan ovası bölgesinde gosterilmiştir. Bölgedeki temel 2 sulama drenaj kanali 

işaretlendı. Köyü pikseller su diplerini gostererek kanallarin öne cikmasina yardimci olur. 
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Şekil 6.4: Dem Gri tonlar 
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Şekil 6.5’te el ile çizilen kanallari yükseklik verılerıne üst üste oturtarak kanallarin su diplerinde 

oluşduğu gösterilmiştir. Önceki şekilde söz edilen 2 temel kanal işaretli kanallar. 

 

Şekil 6.5: Kanallar Dem haritası üzerinde 
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6.4.2 Akış yönü D8 

Şekil 6.6 Manuel kanallar ve Şekil 6.7 Flow direction sonucu oluşan kanallar karşılaştırılmıştır. 

Şekil 6.8 ve Şekil 6.9’da ise el ile çizilen kanallar ve D8 metodu sonucu olan kanallar 

karşılaştırılmıştır.  

 

Şekil 6.6: manuel kanallar 

 

Şekil 6.7: Flow direction sonucu kanallar 
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 Akiş yönü metodu yer yüzünün yüksekliğinden cok etkilendiği için, Ova bölgelerinde genel 

olarak iyi çalışamaz. Bu sebeple Harran ovasında Şekil 6.7 ve Şekil 6.9 ‘da da göründüğü gibi 

köyu mavi bölgelerde Döğru sonuç çıkaramamış (manuel kanallarla kıyaslanınca) ve sadece 

2 temel drenaj kanalını (kırmızı işaretlı) doğrü olarak bülmuş (Şekil 6.8 ve 6.9).  

 

Şekil 6.8: Elle çizilen kanallar 

 

Şekil 6.9: D8 metoduyla oluşan kanallar 
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Şekil 6.10 ve Şekil 6.11’de  D8 algoritmasinin (kanal çikarilmadan oncesi) sonucu ve kanallarla 

üst üste oturuşu gosterilmıştir. Yönlerin degiştiği yerler kanal dipleri olabilir. Bu sonuçlarda da 

göründüğü gibi Ova bölgesinde ton değişimi karışıktır. 

 

Şekil 6.10: Gri tonlarla gösterilen akış yönleri 

 

Şekil 6.11: Akış yönlerinin anallarla üst üste oturuşu 
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6.4.3 Akış Birikimi 

D8 akıl yönlerinden hesaplanan akiş birikim sonucu Şekil 12’te gösterilmiştir. Temel drenaj 

kanallarini en yüksek birikim olarak değerlemdirilmiş. Bu sonuç temel drenaj kanallarda el ile 

çizilen kanallar ve D8 akiş metodü sonucu ile uyumlu. 

 

 

Şekil 6.12 : Flow Accumulation 

 

6.4.4 Eğim 

Sonucu eğimin değişim yerlerini gosteriyor. (Şekil 13 ve Şekil 14)’te eğimin su diplerini ve dağlari 

(açik tonlar) az çok yansittiğini görebiliyoruz.  
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Şekil 6.13: Eğim hesaplaması 

 

Şekil 6.14: Eğim hesaplamasının kanallarla üst üste oturuşu 
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6.4.5 Eğim yönü (Aspect):  

En yüksek eğimin yönünü gosteriyor (üstten görünüm), yönlerin değişimi yer yüzünun 

tapoğrafısını yansıtıyor. (Şekil 6.15 ve 6.16) 

 

Şekil 6.15: Eğim yönü 

 

Şekil 6.16: Eğim yönü ve kanalların üst üste oturuşu 
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6.4.6 Doğruluk analizi 

    Bu çalişmada doğruluk analizi görsel karşilaştirma metodu ile yapildi. Ançak bu tip çalişmalarda 

daha detaylı analizler belirli araliklarda mesafe farki hesaplamasi veya RMSE ile yapilabilir.  

 

6.4.7 Kullanılan uygulamalar 

Matlab, ArcGIS, TopoToolBox 

6.4.8 Onemli noktalar 

 Su kanallarinin kaçak trafo yoğunluğunda etkisi kanalin tipine gore degişebilir. Kanala 

yakın olup suyun doğal olarak akabildiği bölgelerde daha duşuk kaçak olacaği tehmin 

edililebilir.  

 Drenaj kanallari su fazlaliklarinı toplayarak bazi parseller icin tahliye kanali ve ayni 

zamanda bazilari icin sulama kanali olasiliği vardir. Bu kullanimları belirlemek icin 

parselin kanala gore lokasiyonu ve kanalin nereden başliyacaği etkili olabilir. Orneğin: 

bir kanal bir parselin ortasindan başlarsa o parcel icin sulama kanali değildir. 

 Sulama kanali olan bölgelerde kaçak trafonun daha duşuk olmasi tahmin ediliyor. 

Ancak fazladan su almak icin kendi pompasini atan parseller olasiliği da olabilir. 

 Bilinen bir parselin lokasiyonu nasil sulanacaği hakkinda yorumlanmasi icin onemli 

bilgi sunabilir. 

(Şekil 6.17)’te tum metodları kullanarak sulama ve drenaj kanallarin etkili olduğu alanlari ve 

parseller ile üst üste oturuşu gösterilmiştir. Bu alanlarda kaçak sulama ve kacak trafonun daha 

duşuk olduğu ihtimali çoktur. Çalişma alaninin çoğunlukla ova olduğu için otomatik D8 

metodundan alinan kanallarin doğrulüğü değerlendirilemez. Bu sebepden manuel elde edilen 

kanallar bu sonuçda kullanıldı.  
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Şekil 6.17: Sulama haritası 
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6.5 Çıkarımlar ve Öneriler 

 

 Sulama kanallarin otomatik bulunması için veri kaynaklarının araştırılması  

 Tespit edilmiş kaçak sulama bölgeleri ile su kanalları arasındaki ilişkilerin 

çıkartılması 

 Drone ile alınan görüntüler kullanırlarak, sonuçlara daha fazla doğruluk ve bilgi 

katmak 

 Drone ile alınan Lidar verilerinden otomatik olarak akan kanalları cikarmak 

mumkun olabilir. Ayrica yüksek konumsal çözünürlüklü hiperspektral veriler ile açık 

su kanalları (pompalanan veya yer çekiminden oluşan kanallar) bulunabilir. 

 Yüksek çözünürlüklü RGB görüntüsü su olan bölgelerin bulunmasına yardımcı 

olabilir. 

 Parsellerin, daha otomatik ve hizli bir şekilde sulama veya drenaj kanallara olan 

uzaklığının tespit edilemesi.  
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7 Çıkarımlar 

 

Proje kapsamında, literatür araştırmasına müteakip her bir modalite için ilgili deneylerle elde 

edilen temel gözlemler ve çıkarımlar aşağıda sırasıyla verilmiştir: 

 

  Sentinel S2A uydularından farklı zamanlarda alınan görüntülerin incelenmesi ile elde 

edilen sonuçlarda ürün tespiti yapılmıştır.  DEDAŞ tarafından sağlanan yersel gerçeklik 

bilgilerinden alınan ÇKS bilgilerinden çıkarılan noktaların spektral imzalarının zamansal 

değişimleri incelenmiştir. Ağustos ayında alınan bu bilgiler incelendiğinde pamuk ve mısır 

imzalarının birbirlerine oldukça benzer olduğu gözlemlenmiştir. Farklı yöntemler 

kullanarak yapılan deneylerde pamuk ürününün yeşerdiği 30 Ağustos görüntüleri eğitim 

amaçlı kullanılmıştır. 30 Ağustos verileri ile eğitilen modelin 9-19-29 Eylül tarihlerinde 

alınan görüntülerde yüksek başarımlı tespit yaptığı belirlenmiştir. Mısır ve Pamuk 

ürünlerinin ayrı değerlendirildiği dört sınıflı sınıflandırma sonuçlarında başarımın 

çözünürlüğe göre farklılık gösterdiği görülmüştür. 20 metre ve 60 metre çözünürlüklü 

veriler için yapılan bu deneylerde başarımın bu tarihlerde 20 metre çözünürlük için %80-

88 ve 60 metre çözünürlük için %69-81 arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Pamuk ve 

mısır ürünlerini ürün olarak belirlenmesi durumunda yapılan ürün, toprak ve su tespitinde 

ise başarımın %97-100 gibi yüksek bir oranda olduğu tespit edilmiştir.  

 

 Hiperspektral hedef tespiti algoritmaları kullanılarak trafo tespiti yapabilmek için uygun 

çözünürlükte ve düşük gürültü oranlı görüntülere ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan testlerde 

CEM algoritmasının ve hibrid detektörlerinin diğer algoritmalara göre daha başarılı 

sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Projedeki çalışmalar göz önüne alındığında trafo tespitinin 

belirli oranda yanlış alarm içerebileceği de öngörülebilmektedir. Bunun en önemli 

nedenlerinden biri de trafo imzasının karakteristik özelliğidir. Metallerin 400-1000nm 

aralığında birbirine benzer olması nedeniyle görüntü içerisindeki bütün metallerin 

karışması önemli bir etmendir. ASD spektrometre kullanılarak elde edilen trafo reflektans 

imzası incelendiğinde 770-1000 nm dalgaboyunda düz bir karakteristik gösterdiği 

gözlenmiştir. Bu da tespiti zorlaştıran en önemli sebeplerden biridir. Ancak çalışma 

alanında çok fazla metal yapı bulunmamasının da olumlu olarak algoritmaya etki edeceği 

düşünülmektedir. Laboratuvar ortamında yapılan, veri içerisinde toprak ve metal 

ayrıştırımı yapılan deneylerde elektrik direği ve elektrik trafosu plaka örneklerinin 400-900 

nm aralığında ayrıştırılabildiği gözlemlenmiştir. Yeterli çözünürlük olması durumunda bu 
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hedeflerin toprak üzerinde tespitinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. En son 

olarak, insansız hava aracı ile ODTÜ kampüsü üzerinde yapılan deneylerden elde edilen 

sonuçlara göre metal parçaların, arabaların ve benzer maddelerin DEDAŞ çok sensörlü 

insansız hava aracı ile alınan hiperspektral görüntülerde net olarak tespit edilebildiği 

görülmüştür. 

 LIDAR verisinde elektrik telleri ve yeryüzüne ait noktalar diğer noktalardan başarılı bir 

şekilde ayrıştırılabilmektedir. Ancak yoğun şehirleşmenin olduğu bölgelerde yeryüzü 

ayrıştırma algoritmalarının performansı azalmaktadır.  

 RGB görüntülerde trafo algılama problemine yoğunlaşılmıştır. DEDAŞ tarafından 

sağlanan veri kümelerini kullanarak yapılan deneylerde, YOLO v3 mimarisiyle %85 

kesinlik ve %94 duyarlılık elde edilmiştir. Bununla birlikte, veri seti kalitesi ve çeşitliliği 

arttıkça trafo algılama başarımının yükseldiği gözlenmiştir. Özellikle, veri setinin gerçekçi 

ortamlarda oluşturulmasının başarı performansı açısından kritik olduğu 

değerlendirilmiktedir.  

 Termal görüntülerde yapılan deneylerde ise FLIR veri kümesi kullanılmıştır. Şu an mevcut 

termal trafo görüntüler olmadığı için, sıcaklık değişimi benzerliği sebebiyle araba sınıfı ön 

deneylerde kullanılmıştır. Farklı hava koşullarında ve farklı senaryolarda oluşturulmuş 

termal görüntülerde araba algılama yüksek başarımla elde edilmiştir. RGB görüntüler net 

olduğu zaman RGB görüntülerde eğitilen YOLO v3 detektörü daha iyi sonuç verirken, 

karanlıkta ya da düşük çözünürlükte termal görüntülerde eğitilen YOLO v3 detektörü daha 

iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir. Drone ile havadan çekilen görüntülerde Faster-RCNN 

yönteminin Yolov3’e göre daha yavaş çalıştığı ancak daha yüksek performans verdiği 

gözlemlenmiştir.  

 Su kanallarının kaçak trafo yoğunluğunda etkisi kanalın tipine göre değişebilir. Kanala 

yakın olup suyun doğal olarak akabildiği bölgelerde daha düşük ihtimalle kaçak olacağı 

tahmin edilmektedir. Drenaj kanalları su fazlalıklarını toplayarak bazi parseller icin tahliye 

kanalı ve aynı zamanda bazıları için sulama kanalı olabilir. Bu kullanımları belirlemek icin 

parselin kanala gore lokasyonu ve kanalın nereden başlayacağı etkili olabilir. Örneğin, bir 

kanal bir parselin ortasından başlarsa o parsel icin sulama kanalı olması düşük ihtimaldir. 

Genelde, sulama kanalı olan bölgelerde kaçak trafonun daha duşuk olması tahmin 

edilebilir. Ancak fazladan su almak icin kendi pompasını kullanan parsel olasılığı da 

olabilir. Son olarak, bilinen bir parselin su kanallarına göre lokasyonu, parselin  nasıl 

sulanacağı hakkında onemli bilgi sunabilir. 
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