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ÖNSÖZ
Ülkemiz başta deprem olmak üzere sayısız afete maruz kalmakta ve ne yazık ki çok büyük
dramlarla karşılaşmaktadır.
Ülkemizde doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ve
zarar azaltma konusunda bilgi paylaşımını artırmak amacı ile Karabük Üniversitesi ve Karabük
AFAD tarafından düzenlenen Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu
2016 (International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016) da







Depremler ve depreme dayanıklı yapı tasarımı,
Heyelanlar, kaya düşmeleri,
Zemin problemleri,
Hidro-Meteorolojik Afetler
Afetlerle mücadelede risk analizi ve risk yönetimi,
Plana dayalı kentleşme

konu başlıklarını kapsayan 144 bildiri değerlendirilmiştir.
Sempozyum ile deneyim sahibi akademisyenler, uzmanlar, bürokratlar, öğrenciler, doğal
afetlerle ilgili hizmet veren kurum, kuruluş ve firmaların temsilcileri ile sivil toplum
kuruluşlarını bir araya getirerek iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi sempozyumda temel
felsefe edinilmiştir. Katılımcıların birbirinden değerli katkılarıyla gerçekleşen bu bilimsel
etkinlik sayesinde afet zararlarının azaltılması ve afet yönetimine önemli değerler
katacağımıza inanıyoruz. Nitekim sempozyumun çok disiplinli ve geniş katlımın olması, bu
hedefe ulaşıldığını göstermektedir.
Üç gün süren oturumlarda birbirinden değerli bilimsel çalışmalarını paylaşan katılımcılara,
düzenleme kurulu adına teşekkürü bir borç biliriz. Destekleri sayesinde sempozyumun anlam
kazandığını ve çok önemli çalışmalara başlangıç oluşturacağına inanıyoruz.
Sempozyum süresince desteklerini bizlerden esirgemeyen Üniversitemiz Rektörü sayın Prof.
Dr. Refik POLAT’a, Sempozyumun gerçekleşmesinde kurumunun tüm imkanlarını seferber
eden AFAD başkanı sayın Dr. Fuat OKTAY’a desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
Büyük bir özveri ile çalışarak sempozyumun hazırlanmasına katkı koyan Düzenleme Kurulu
üyesi sayın Bora BALUN’a ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.

Dr. İnan KESKİN
Dr. Gazanfer ERBAY
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Mart, 2016

Sempozyum web sitesi: http://daays.karabuk.edu.tr/default.asp
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HEYELANLARIN İZLENMESİNDE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDAN
ELDE EDİLEN YÜKSEK ÇÖZNÜNÜRLÜKLÜ VERİLERİN KULLANILMASI
ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
INVESTIGATIONS OF USING THE HIGH RESULUTION DATA DERIVED
FROM THE UN-MANNED AERIAL VEHİCLE FOR LANDSLIDE
MONITORING
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Özet
Bu bildiri heyelanların izlenmesinde insansız hava
araçlarından (İHA) elde edilen yüksek çözünürlüklü
verilerin
kullanılmasında
yöntem
ve
metotların
araştırılmasını kapsamaktadır. İHA’lar ile elde edilen
yüksek çözünürlüklü verilerin deformasyon analizleri
kullanılarak heyelanların hareketlerinin izlenmesini,
boyutlarını ve hacimsel olarak hareket eden kütle
karakteristiğini ortaya çıkarılmasındaki araştırmalarda
kullanılmaktadır. Bu çalışmada Konya, Taşkent ilçesinde
bir bölgede meydana gelen heyelan alanındaki
araştırmalar yer almaktadır.
Anahtar kelimeler: İnsansız hava aracı (İHA), yüksek
çözünürlük, heyelan, deformasyon izleme
Abstract
This paper covers investigation for technique and
methodology with the using of unmanned aerial vehicle
(UAV)
device’s
derived
high
resolution
data
implementation them on landslide monitoring. UAV
systems have been used to detect landslide mass and
magnitudes with deformation analysis and high resolution
data. In this study, a landslide region which is located
Konya Taşkent province was took part for research.
Keywords: Un-manned aerial vehicle (UAV),
resolution, landslide, deformation monitoring

high

1. Giriş
Son yıllarda uzaktan algılama teknolojisi önemli gelişmeler
kaydetmiştir. Günümüzde uydu ve uçak platformları
teknolojik olarak gelişmiş farklı disiplinlerde uygulama
kapasitesini artırmıştır(1, 2). Fakat gelişen teknolojik
atılımlar sivil ve bilimsel araştırmalar için ekonomik maliyet
gerektiren sistemler bütünü halini almıştır. Bu nedenle
ucuz maliyetli kullanımlar gerektiren projelerde küçük
platformların kullanılması proje maliyetlerini düşürdüğü için

kullanımları artmıştır. Bu platformlar genellikle insansız
hava araçları (İHA)’dır. İletişim ve veri alışveriş
protokollerinin
kolaylaşması,
otopilot
ve
kamera
sistemlerinin bütünleşmesi ile uygulanabilirliği yüksek, orta
seviyedeki havada kalış süreleriyle birlikte İHA’lar bilimsel
araştırmalar için kullanılabilir seviyeye ulaşmıştır. Uydu
optik ve radar sistemleri istenilen zaman ve yer için
görüntü alımlarındaki yetersizlik nedeniyle, ayrıca istenilen
seviyeye ulaşmayan çözünürlük sebeplerinden dolayı hızlı
yorumlanması gereken alanlarda çözüm üretmekte
yetersiz kalabilmektedir. Doğal afetlerin oluşumları ve
yapısı gereği, ani ve hızlı oluşumları, işlemlerin hızlı
yapılmasına gerek duymaktadır. Böyle durumlar için
İHA’ların kullanımı kolaylık sağlamaktadır.
Literatüre bakıldığında pek çok çalışma Lidar, yersel lazer
tarama ve İHA teknikleri ile yapılmıştır. Bu çalışmaların en
önemli ürünleri sayısal arazi modeli (SAM) üretiminin diğer
geleneksel yöntemlere göre daha yüksek çözünürlükte
veriyi sağlaması ve ekonomik olmasıdır (3-6). Üretilen
SAM üzerinden analizler yardımıyla topoğrafya üzerindeki
değişimlerin belirlenmesi pek çok çalışmada yer almıştır
(7).Bu çalışmada, İHA’lar ile heyelan izleme metotlarının
ve yöntemlerini belirlenmesine çalışılmıştır.

2. Çalışma Bölgesi
Çalışma bölgesi olarak Konya Taşkent ilçesinde meydana
gelen heyelan alanı seçilmiştir. Bu bölgede oluşan
heyelan, bölgeden geçen belde ve köy yollarını, sulamadrenaj kanallarını sürekli bozmakta, arazi ve bahçelerin
kullanılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle bölgede
oluşan heyelan inceleme altına alınmıştır. Çalışma
bölgesinin coğrafik koordinatları 36° 55' 04" K, 32° 30' 11" D
ve 36° 55' 24" K, 32° 30' 20" D aralığındadır (Şekil 2).
Çalışma
bölgesindeki
yamaçlar
ortalama
deniz
seviyesinden 1400 ile 1500 m aralığında yükseklik
değerlerine sahiptir.

© DAAYS’16, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye
327

Zeybek, M., Şanlıoğlu, İ., Özdemir, A., James, R. M.

3. Veri ve Metot
İHA ile ölçme tekniği, geometrik ve matematiksel altyapıya
bağlı olarak; fotoğraflardaki ışın doğrultularının oluşturduğu
temel fotogrametrik tekniğine dayanır. İHA ile yapılan
gözlemler Kasım 2014 tarihinde Taşkent ilçesindeki
heyelan bölgesinden elde edilmiştir. Heyelan oluşumunun
gerçekleştiği bölge sarp ve kayalık olmasına rağmen çok
motorlu İHA sayesinde resimler ve yer kontrol noktaları
(YKN) veriler toplanmıştır. Uçuş operasyonunda Türkiye’de
üretimi yapılan TM-GEO serisi multikopter kullanılmıştır
(Şekil 1) (8). Multikopter dik kalkış ve iniş özelliğinde
olması sayesinde bölge içinde herhangi bir noktadan
başlatılabilmiştir. Elde edilecek verilerin yüksek doğruluğa
erişmesi için YKN’lerin ölçümleri Küresel Uydu Seyrüsefer
Sistemleri (GNSS) alıcısı ile yapılmıştır.

kalmaması avantaj olur böylelikle uçuş güvenliği ve
optimum süre ile fazla veri elde edilebilir fakat uçuş
süresinin artması, pil bataryalarının azalmasına sebep
olmaktadır.

Şekil 2. Heyelan konumu

Şekil 1. TM-Geo serisi Multikopter Özellikleri
Günümüz teknolojisinde doğrudan koordinatlandırma
mümkün olabilmesine rağmen deformasyon ve heyelan
çalışmaları için yer kontrol noktalarının kullanılması
gerekmektedir. Heyelan bölgesi için toplamda 5 uçuş
yapılmıştır. YKN ölçmeleri Javad Triumph model cihaz ile
gerçek zamanlı kinematik (RTK) yöntemi kullanarak
yapılmıştır. Sabit istasyon için heyelan bölgesinde bir
nokta seçilmiştir. Bu noktanın daha sonraki ölçmelerde de
aynı olması ve hareket etmemiş olması varsayılır. Yapılan
uçuş çalışmalarında her bir uçuş için 20-25 dk. ve 100 m
yükseklikten uçuş planlaması yapılmıştır. Her bir uçuş
ortalama 20-25ha alan kaplamaktadır. Toplamda 580 adet
fotoğraf elde edilmiştir. Bu fotoğraflar arasından 572 adet
resim işleme konulmuştur. Bölge için 4 farklı uçuş planı
hazırlanmıştır. Örnek uçuş planı Şekil 4‘de görülmektedir.
Uçuş planları haritalama yapılacak olan bölgenin
özelliklerine göre farklı yönlerde ve farklı resim bindirme
oranlarıyla düzenlenmelidir. İHA ile hava fotogrametrisi ile
arasında uçuş planlaması bakımından çok fark
bulunmamaktadır. Klasik haritalama amacıyla yapılan
uçuşlar genellikle boyuna %60, enine %25 bindirme
oranlarıyla yapılmaktadır (9, 10). İHA ile bu oranlar boyuna
%80, enine %40-50 bindirme oranlarına ulaşmaktadır
(Şekil 3). Bindirme oranlarının avantajları ve dezavantajları
bulunur. Genellikle uçuş bölgesinde açık model alanlarının

Şekil 3. Model alanı a) enine ve boyuna bindirme
alanları b) uçuş doğrultusu boyuna bindirme
Özellikle dağlık, yamaçların yüksek ve yükseklik farkların
olduğu
bölgelerde
uçuş
yüksekliklerinde
uçuş
planlamasına dikkat edilmeli, uçuş kalkış noktasının
yüksekliğinin ve güzergâh boyunca olan yüksekliklerin
dikkatle belirlenmesi gerekmektedir.
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Şekil 4. Uçuş Planlaması
Resimlerin ve yer ölçmelerinin değerlendirilmesi Pix4D
yazılımında yapılmıştır. Yazılım genel olarak kullanım
parametrelerine çok fazla gerek kalmadan optimum
çözümle sonuca varmaktadır. Kullanım ara yüzü oldukça
basittir. Geleneksel klasik fotogrametrinin günümüzde
kolaylaşmış versiyonu gibi görülen hareketten oluşum
algoritmasını (SfM:Structure from Motion) kullanmaktadır.
Bu algoritma ile yalnızca fotoğrafların ve yer kontrol
noktalarının yazılıma girdi olarak gösterilmesi yeterlidir. Bu
aşamadan sonra normalleştirilmiş çapraz korelasyon, SIFT
ve ışın demetleri dengelemesi sayesinde seyrek temel
çekirdek noktalar oluşturulur. Bu noktalar ile dengeleme
yapılır. Fotoğraf dönüklükleri hesaplanır ve birbirlerine göre
olan konumları hesaplanır. Bu aşamadan sonra YKN’ler
resim üzerinde işaretlenip seyrek noktaların 3 Boyutlu
uzayda konumları kestirilir. YKN ile optimizasyon,
dengeleme işlemi tekrarlanır ve bu sayede kamera
parametreleri, iç yöneltme değerleri ve dengeleme
parametreleri güncellenir. Daha sonra koordinatları
projeksiyon koordinatlı, yoğun ve yüksek çözünürlükte
nokta bulutları elde edilir. Bu nokta bulutları sayesinde
doğrudan arazi hakkında yorum yapılmakla birlikte diğer
aşamalara geçilir. Bu yöntemler sayesinde 5 cm altında
çözünürlükte yüksek konum doğruluğuna sahip veriler elde
edilir.

Nesneler arasındaki süreksiz derinlikler, nesne
sınırlarını belirler.
Obje yüzeylerindeki farklı yüzey yansıtma oranları.
Obje yüzeyleri arasındaki sınırlardaki yüzey
dönüklüklerindeki süreksizlikler.
Gölgeleme ve yansımalar sonucundaki değişimler.

Bu durumlar oluştuğunda farklı türdeki süreksizlik sınırları
belirlenebilmektedir. Kenar bulma işlemleri resimlerin
işlenmesiyle ortaya çıkarılmakta ve bunun için farklı
işlemlerden geçmektedir. Bu durumda uygulanan
algoritmalara bağlı farklı sonuçlar üretilebilir. İlk adımda
kenar operatörünün resim yoğunluklarını belirlemesi ve
derecelendirme (gradyen) yapılması gerekir. Eğer
farklılıkların piksel bazında olduğu varsayımı kullanılıyorsa
bu durumda iki piksel arasındaki gradyen miktarı satır ve
sütun yönlerinde 1 ve  2 gösterimiyle (1)’deki denklemle
hesaplanır.

12   22

(1)

gradyen doğrultusu ise (2)’deki denklemiyle hesaplanır.

arctan

2
1

(2)

Fakat
gradyen
oparatörleri
genellikle
resimlerde
bozulmalara ve gürültülere sebep olur. Bu nedenle
ortalama veya belirli bölgelerde yapılması bozulmaları
azaltmaktadır. En genel kullanımdaki gradyen operatörleri
Roberts, Prewitt ve Sobel’dir. Diğer bir operatör ise
Canny’dir. Bu çalışmada ise sobel operatörü kullanılmıştır.
Sobel ve Prewitt operatörleri gürültüye karşı komşuluk
piksel içerdiği için, gürültü oranlarına karşı direnç
göstermektedir. Çalışma bölgesine ait belirli bir alanında
Sobel operatörü uygulanmış ve kenar çıkarımları
yapılmıştır (Şekil 5).

4.Uygulama
Elde edilecek her bir döneme ait yüksek çözünürlükteki
nokta bulutları ve ortofoto-mozaikler üzerinden çok farklı
deformasyon analizleri yapılabilir.
4.1. Kenar çıkarımı
Heyelan bölgesi içinde bulunan kaya, sırt vb jeomorfolojik
özelliklerin keskin noktalarının kenar bulma teknikleri ile
resimler üzerinden çıkarılması ve bu çıkarılan çizgi
özelliklerinden hareketlerin belirlenmesi mümkündür.
Üretilen ortofoto kalitesi, kenar çıkarım algoritmaları ile
doğrudan ilgilidir. Yüksekliği fazla olan objelerde,
gölgeleme kayıklığı olmaktadır. Bu bozulmaları ortadan
kaldırmak için 2.5 Boyutlu sayısal arazi modeli (SAM) ve
orijinal resimler üzerinden ortomozaiklerin oluşturulması
gerekmektedir. Ortomozaikler kameranın perspektifini
düzelterek her bir obje noktasındaki farklı ölçek temelli
oluşan distorsiyonu azaltır, bu sayede resim üzerindeki
düz olmayan araziden kaynaklanan gölgeleme etkisi
ortadan kalkar. Kenar bulma yöntemleri günümüzde farklı
işlemlerle elde edilebilmektedir, bunlar:

Şekil 5. Sobel Operatörü ile kenar çıkarımı
4.2 Sayısal Yükseklik Modeli (SYM)’nin Üretilmesi
İşlenmiş yüksek çözünürlüklü nokta verisinden sayısal
yükseklik modelleri üretilebilmiştir. SYM’ler yayılmış veriler
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halinde bulunan nokta bulutlarının grid oluşturma ve
enterpolasyon işlemleri ile ortaya çıkartılabilir. SYM’nin
doğruluğu ve arazi yüzeyini doğru yansıtması arazinin
morfolojik özelliğine, nokta bulutlarının yoğunluğuna,
enterpolasyon yöntemlerine uyumuna ve grid aralığıyla
doğrudan
ilişkilidir.
SYM’ler
heyelan
alanlarının
karakteristiğini doğrudan ortaya koyan bir ürün olarak
sunulmuştur. SYM üzerinden eş yükseklik eğrileri, bakı,
eğim ve eğrilik gibi arazi analizlerinin yapılmasına da
imkan vermektedir. Bunların yanında deformasyon analizi
yapılmak istenilen alana ait iki veya daha fazla SYM’nin
karşılaştırma analizlerine tabi tutulması gerekir. Burada
dikkat edilmesi gereken en önemli husus datum birliğinin
SYM’ler için sağlanmış olmasıdır. Aksi takdirde
deformasyonların yanlış yorumlanması söz konusudur.
Yüzey modelleme çalışmalarının sınıflandırılmasında
geometrik birimlerden faydalanılır. Yani elde edilen verinin
türüne göre temel geometrik sınıflandırma kriteri belirlenir.

kontrol noktalarının olduğu görülmüştür. Hata değerleri
yersel ölçümler ve hesaplanan dengeleme değerleri
arasındaki farklılıklardır. Bu hataların mutlak hata olarak
değerlendirildiğinde Sağa ve Yukarı değerlerin 5 cm
aralığında Z değerinde maksimum 10 cm olduğu
görülmektedir. Standart sapma değerleri  (Konum
doğruluğu) Sağa değer 3 cm Yukarı değer 2.5 cm ve kot
4.1 cm’dir. Bu değerler standart Büyük Ölçekli Harita ve
Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun değerlerdir.

Bu temel sınıflandırma:
 Nokta temelli yüzey,
 Üçgen temelli yüzey,
 Grid temelli yüzey,
 Hibrid yaklaşımlar,
Günümüz haritalama uygulamalarında genellikle üçgen ve
grid temelli modellemeler geniş kullanım alanına sahiptir.
Nokta temelli yüzey modelleri çok pratik değildir. Yoğun
nokta bulutlarının geniş ve büyük alandaki çalışmalarda
kullanılması için grid temelli yüzey oluşturma yaklaşımları,
verilerin kontrolünün sağlanması için uygulanabilirliği
yüksek bir yaklaşımdır. Bu yöntemin dezavantajı çok eğimli
ve keskin nesnelerin olduğu alanlarda veri kayıplarına
sebep olmaktadır.

5.Sonuçlar
5.1Yersel Gözlemler ile izleme
Heyelan araştırmalarında sabit noktaların konumlarının
değerlendirilmesi
GNSS
RTK
gözlemleri
ile
gerçekleştirilmiştir. YKN tasarımı genellikle arazinin
karmaşık ve zorlu yapısından dolayı erişilebilen aktif
heyelan bölgesi içinde ve dışındaki alanlara göre
ayarlanmaya çalışılmıştır. Bunun en büyük sebebi hareketli
bölgelerdeki noktaların hareketlerinin ve hareketsiz
noktalardaki sabit durumun ortaya çıkarılmasıdır. Böylelikle
yersel gözlemlerle de YKN noktaları değerlendirilebilmiştir
(Şekil 6).
5.2 Güvenilirlik Değerleri
İHA sonucunda elde edilen yer kontrol noktalarındaki
hatalar iki farklı kategoride değerlendirilebilir, bunlar; bağıl
hata ve mutlak hatadır. Arasında önemli farklılık vardır.
Mutlak hata ölçülen periyottaki fiziksel hatanın miktarıdır.
Bağıl hata is ölçülen birimin hangi doğrulukta ölçüldüğünü
gösterir. Hataların Normal (Gauss) dağılımında olması
beklenir. Şekil 7 ve Şekil 8’te YKN değerlerinin tanımlayıcı
istatistik değerleri ve dağılım grafiği verilmiştir. Bu
grafiklere göre kullanılan YKN değerleriyle elde edilen
hataların Normal dağılıma yakın olduğu görülmektedir.
Normal dağılımın dışında kalan değerler incelendiğinde
hata sınırları dışında kalması uçuş yapılan bölgenin
kenarlarına yakın ve uçuş yüksekliğinin farklı yapıldığı

Şekil 6. Yer Kontrol Noktası Tasarımı, a) Kml
formatında kaydedilen noktaların Google Earth
haritalarında görünümü, b) referans koordinat
sistemindeki projeksiyon koordinatları.
Bölgede ayrıca YKN noktaları dışında yüzey ve konum
doğruluğunun araştırılması için dengelemeye katılmayan
yüzey noktası ile kontrol yapılmıştır. Bu noktadaki hata
değerleri Sağa değer 2.9 cm, Yukarı değer 0.5 cm ve Kot
4.0 cm’dir. Bu sonuçlar doğrultusunda sadece YKN ile
değil ayrıca yüzey noktasının da yüksek doğrulukta
üretildiği görülmektedir.
Blok Dengeleme doğruluğu gerçek jeodezik koordinat
değerleri bilinen kontrol (check point) noktaları ile
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme blok dengelemesine
katılmayan noktalar için geçerlidir. Hesaplanan değer ile
bilinen değerler arasındaki karesel ortalama hata, çözüm
doğruluğu hakkında bilgi vermektedir. Doğruluğundan
emin olunması gerektiği durumlarda farklı kombinasyonlar
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ile kontrol noktaları değerlendirilebilir. Farklı istatistiksel
sonuçlar ortaya çıktığında dengeleme işlemleri tekrar
gözden geçirilmelidir. Benzer istatistikler çıktığında
güvenilir sonuçlar elde edilmiş anlamına gelmektedir.

noktalarının filtrelenmesi gereklidir (Şekil 11). Bu sebeple
kullanılabilecek pek çok filtreleme yöntemi bulunmaktadır
(11).
Proje alanında ham nokta bulutu sayısı 1, 836, 543 nokta
bulunmaktadır. İMF filtrelemesi ile ağaç, bitki örtüsü ve yer
üzerindeki objeler filtrelenmiştir. Filtreleme sonrasında
nokta bulutları sayısı 1, 211, 496 olmuştur. Bazı bölgelerde
filtreleme
sonrası
boşluklar
oluşması
sebebiyle,
enterpolasyon yöntemi uygulanmıştır. Sayısal yükseklik
modeli 0.20 m hücre grid aralıklarında 0.06 m sayısal
yüzey modellerinden seyreltme ve farklı enterpolasyon
algoritmalarıyla elde edilmiştir. Sonuç olarak enterpolasyon
ve grid aralıklarının doğrudan çözünürlükle ve yükseklik
farklarıyla ilgili orantılı olduğu görülmüştür. Özellikle yamaç
bölgelerinde farklı enterpolasyon algoritmaları farklı
sonuçlar üretmiştir.
Ters mesafe ağırlıklandırma (IDW:Inverse distance
weighted) algoritması bu proje doğrultusunda uygun
görülmüş ve kullanılmıştır. Sayısal yüzey modeli ve sayısal
yükseklik modeli arasında filtreleme amacıyla ilerleyen
morfolojik filtreleme (IMF)(11) algoritması ile yer üzerindeki
noktalar arındırılmış ve enterpolasyon algoritmasıyla SYM
elde edilmiştir.

Şekil 7. YKN Hata Değerleri

Şekil 9. Yoğun Nokta Bulutları

Şekil 8. YKN Hata Dağılımları
Yalnızca kontrol noktalarındaki artık hataların az veya
düşük olması doğruluğun yüksek olduğu anlamına
gelmemektedir. Kontrol noktalarındaki ölçme hataları
dönüklük değerlerinin hesabında absorbe edilebilir. Bu
nedenle çok yüksek artık hata görülmemesi, proje
doğruluğunun yüksek olduğu anlamına gelmemektedir.
5.3 Sayısal Yüzey Modeli ve Sayısal Yükseklik Modeli
İHA’dan elde edilen nokta bulutları 3B modellerin
oluşturulması için kullanılmaktadır. Hava Lidarı veya yersel
lazer taramaya nazaran İHA nokta bulutları resim eşleme
algoritmalarıyla üretildiği için hava, atmosfer ve toz gibi
etkenlerden oluşan gürültüler içermemektedir. Fakat bu
durum İHA nokta bulutlarının filtrelenmemesi için geçerli bir
sebep değildir. İHA verileriyle elde edilen yoğun nokta
bulutları verilerinden sonra sayısal yükseklik modeli üretim
işlemine geçilebilir (Şekil 9). Sayısal yüzey modellerinden
sayısal yükseklik modellerinin elde edilmesi için yalın
yeryüzünün elde edilmesi, yer modeli üzerindeki obje
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Kaynaklar

Şekil 11. Ham noktalar ile yalın yeryüzü arasındaki
en yakın nokta karşılaştırması

6. Öneriler ve Gelecekte Yapılması Planlanan
Çalışmalar
Geleneksel ölçme teknikleri ve metodolojileri günümüze
kadar heyelan ölçmelerinde oldukça etkili kullanılmasına
rağmen, gelişen teknolojik sistemlerin kullanımı ekonomik
ve güvenilir sonuçlara erişmesiyle tercih edilebilir duruma
erişmiştir. Yersel ölçmelere 2000’li yıllarda özellikle yersel
lazer tarama sistemlerinin yerleşmesine rağmen yer
bilimlerinde ve deformasyon izleme çalışmalarına
ülkemizde
geri
kalınmış,
kullanım
yöntemleri
geliştirilememiştir. Son on yıllık bir süreçte İHA ve
beraberinde yüksek çözünürlük üreten diğer sistemler
daha önceki kullanılan geleneksel ölçme yöntemlerinin
doğruluklarına erişemese de heyelan ve doğal afetlerin
izlenmesinde oldukça etkili ve güvenilir sonuçlar vereceği
oldukça aşikârdır. Bu nedenle gelecek dönemlerde İHA vb.
ileri teknoloji ürünlerinin doğal afetlerde izlenmesinin önü
açılmalı ve ülkemize katkı sağlamalıdır.
Bu makale de yapılması planlanan heyelan çalışmaları için
genel kapsamda uygulanabilirliği araştırılan, İHA
sistemlerine genel bakış ve araştırması yapılmıştır. Daha
sonraki çalışmalarda nokta bulutlarının filtrelenmesi,
enterpolasyon yöntemlerinin deformasyonlar üzerine
etkilerinin araştırması, deformasyon analizleri ve kayan
toprak kütle hacimlerinin hesaplanması yapılacaktır. Ayrıca
özellik çıkarımı ile elde edilecek noktalar, 2 boyutlu
deformasyonların belirlenmesinde kullanılacaktır.
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