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ÖZET 
 
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) hızlı gelişimine paralel olarak son yıllarda sayısal yükseklik modellerinin (SYM) havza modelleme 
çalışmalarında kullanımı da yaygınlaşmış ve SYM ile havza modelleme konusunda çok sayıda algoritma geliştirilmiştir. Bu 
kapsamda; havza ve hidrolojik analizler için kullanılan "akış yönü"nü belirlemek için çok sayıda SYM-tabanlı algoritma birçok CBS 
yazılımında uygulamaya konulmuştur. Akış yönü; drenaj ağlarının ve sediment taşınım hareketlerinin belirlenmesinde, topoğrafik 
nemlilik indeksi vb. parametrelerin tespitinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada hidrolojik modelleme çalışmaları için yaygın olarak 
kullanılan D8 ve D-inf algoritmaları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. D8 ve D-inf algoritmaları ile farklı çözünürlük düzeylerinde SYM 
kullanılarak çıkarılan drenaj ağı ve topoğrafik nemlilik indeksleri karşılaştırılarak algoritmaların ve SYM çözünürlüğünün sonuç 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
 
Anahtar Sözcükler: D8, D-inf, drenaj ağı, topoğrafik nemlilik indeksi, SYM 
 
ABSTRACT 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF D8 AND D-INF ALGORITHMS IN DETERMINATION OF DRAINAGE 
NETWORK AND TOPOGRAPHIC WETNESS INDEX  
 
In parallel to the rapid development of geographical information systems (GIS) in recent years the usage of digital elevation models 
(DEM) in basin modeling systems and many algorithms were developed with DEM related with basin modeling issue. In this context, 
in order to determine the flow direction used for basin and hydrological analysis many DEM-based algorithms were integrated in 
many GIS software. Flow direction is used in determination of drainage networks, sediment transportation and in detection of 
parameters such as topographic wetness index. In this study D8 and D-inf algorithms which are used prevalently for hydrological 
modeling studies were examined in detail. Drainage networks and topographic wetness indexes were determined by D8 and D-inf 
algorithms in various resolution levels of DEM. Each method was evaluated within itself and comparatively with others depending 
on the resolution of DEM.  
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1. GİRİŞ 
 
CBS'deki gelişmelerle birlikte SYM'ye dayalı analizlere yönelik araştırma ve çalışmalar yaygınlaşmış olup, özellikle 
hidroloji alanında klasik yöntemlerle gerçekleştirilmesi oldukça zaman alıcı ve zor olan birçok çalışma artık CBS 
ortamında SYM'lerin analizleriyle çok hızlı ve yüksek doğruluklarla gerçekleştirilebilmektedir. SYM hidrolojik 
çalışmalarda; su akış yönlerinin belirlenmesi, drenaj ağlarının çıkartılması, havza ve alt havza sınırlarının belirlenmesi, 
havza karakteristik özelliklerinin belirlenmesi, sediment taşınımına yönelik araştırmalar, topoğrafik nemlilik indeksi vb.  
birçok çalışmada etkin bir biçimde kullanılabilmektedir. 
 
SYM'den hidrolojik parametre ve bilgilerin elde edilmesinde SYM'nin çözünürlüğü ve doğruluğu büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle SYM'den türetilerek elde edilen hidrolojik verilerin kalitesi, öncelikle kullanılan SYM'nin 
özelliklerine bağlıdır. SYM'nin çözünürlüğü arttıkça elde edilebilecek sonuçlar da daha başarılı olacaktır. Bununla 
birlikte her çalışmada çok hassas bir SYM kullanılması gerekli olmamaktadır. Bir başka ifadeyle, geniş alanları 
kapsayan ve daha genel sonuçların yeterli olduğu bazı çalışmalar için düşük çözünürlüklü SYM'ler de  yeterli olacaktır. 
Ancak hassas sonuçların gerekli olduğu ve detaya inilen çalışmalarda SYM'nin çözünürlüğü ile ilgili daha yüksek 
beklentiler oluşmaktadır. Bu durumda ayrıca daha doğru sonuçların elde edilmesi için aynı amaca yönelik olarak 
kullanılan farklı algoritmalar arasından da seçim yapmak gerekmektedir. Çünkü, aynı veri seti üzerinde farklı 
algoritmalar farklı doğruluklarda sonuç verebilmektedir. Bu nedenle çalışma alanının ve kullanılan veri setinin 
özelliklerine bağlı olarak en uygun algoritmanın seçilmesi sonuç doğruluğu üzerinde etkili olacaktır.  
 
Drenaj ağı, topoğrafik nemlilik indeksi, sediment taşınım hareketleri vb. çalışmalar için gereksinim duyulan akış 
yönlerinin belirlenmesinde çok sayıda algoritma geliştirilmiştir. Bunlardan başlıcaları D8, Rho8, FD8, MFD, D-inf, ve 
DEMON'dur (Tarboton, 1997; Wilson vd., 2007). Bu çalışmada; Samsun ilinde seçilen bir alanda D8 ve D-inf 
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algoritmaları ele alınmış ve farklı çözünürlük düzeylerindeki SYM'ler kullanılarak elde edilen drenaj ağı ve topoğrafik 
nemlilik indeksi üzerinde D8 ve D-inf algoritmalarının ve SYM çözünürlüğünün etkileri araştırılmıştır. 
 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Bu çalışmanın amacı; drenaj ağının ve topoğrafik nemlilik indeksinin belirlenmesinde D8 ve D-inf algoritmalarıyla elde 
edilen sonuçların karşılaştırılması ve doğruluklarının değerlendirilmesidir. Çalışma alanı olarak Samsun il merkezinde 
145 km2'lik bir alan seçilmiş (Şekil 1) ve veri kaynağı olarak fotogrametrik yöntemle üretilen 1/1000 ölçekli sayısal 
halihazır haritalar kullanılmıştır. Verilerin hazırlanması ve hidrolojik analizlerde ArcGIS 10.0 ve bu yazılım üzerinde 
çalışan TauDEM aracı kullanılmıştır. 
 

 
 

Şekil 1: Çalışma Alanı 
 
 
2.1 D8 Algoritması 
 
D8, herhangi bir hücredeki akışın eğimin en fazla olduğu ve düşük yükseklik değerine sahip komşusu yönünde 
olduğunu kabul eden tek akış yönlü bir algoritmadır (O’Callaghan ve Mark, 1984; Choi vd., 2011). D8 algoritmasında 
grid SYM'nin her bir hücresinin 3x3'lük pencerede sekiz komşusu vardır ve akış bu sekiz komşu yönünden yalnızca 
birine doğru gerçekleşmektedir (Tarboton, 1997; Pan vd., 2004).  
 
Bir yüzeydeki akış, her zaman en yüksekten en alçak yöne doğru gerçekleşir. Eğer her bir hücrenin akış yönü bilinirse 
herhangi bir hücre içine toplam ne kadar hücre aktığı belirlenebilir (Şekil 2). 
 

 
 

Şekil 2: Akış yönlerinin D8 algoritması ile belirlenmesi (a) Sayısal Yükseklik Modeli-Grid değerleri, (b) Akış yönü kodları, (c) 
Sayısal Yükseklik Modelinin akış yönlerine göre kodlanması, (d) Akış yönleri sembolik gösterimi (URL 1) 

 
D8 akış yönü algoritmasının sadece sekiz ana yön sınırlaması, hidrolojik modelleme yönünden bir dezavantaj kabul 
edilmesine karşın (Tarboton, 1997; Endreny ve Wood, 2001; McMaster, 2002; Kenny ve Matthews, 2005), 
algoritmanın basitliği ve hızı nedeniyle CBS yazılımlarının büyük bir çoğunluğunda D8 yaklaşımının kullanımı oldukça 
yaygındır (Santini vd., 2006).  
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2.2 D-inf Algoritması 
 
Çoklu akış yönü algoritmalarından biri olan D-inf yaklaşımında ise, 3x3'lük pencere sekiz üçgen yüzüne ayrılarak her 
bir yüz için hesaplanan eğimler karşılaştırılmaktadır (Şekil 3). En fazla eğime sahip üçgen yüzü seçilerek, üçgenin 
kenarlarına göre akış hesaplanmaktadır (Tarboton, 1997; Wilson vd., 2007; Tesfa vd., 2011). Üçgen yüzlerine göre 
eğim hesabı ve akış yönünün belirlenmesine ilişkin 3 x 3'lük sayısal bir örnek Tablo 1 ve Şekil 4'te ele alınmıştır. D-inf 
algoritmasında kullanılan eğim bağıntıları (1) ve (2) no.lu eşitliklerde verilmiştir. 
 

 

Şekil 3: D-inf algoritması ile akış yönlerinin belirlenmesi (URL 2) 
 

 

Tablo 1: D-inf algoritmasıyla akış yönünün belirlenmesi-örnek hesaplama (URL 2) 

SYM  
Üçgen yüzü eadj (komşu) ediag (köşegen) D-inf 

eğim 
D-inf 

eğim açısı 
D8      

eğim 

60 55 53  0-1-2 55 53 0.054 21.8  
0-2-3 55 53 0.054 21.8  

71 60   55  
0-3-4 55 60 0.071 -45.0 0.050 
0-4-5 71 60 0.156 -45.0 0.000 
0-5-6 71 56 0.186 -53.7 0.028 

56 50 47  
0-6-7 50 56 0.117 -31.0 0.100 
0-7-8 50 47 0.104 16.7  
0-8-1 55 47 0.094 58.0 0.092 
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Üçgen yüzlerin hesaplanan eğim değerleri, sadece eğim açısı 0 - 45° arasında olduğunda geçerlidir. Eğim açısı bu sınırı 
aştığında D8 algoritmasıyla bulunan eğim değeri kullanılır (URL 2). 
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Şekil 4: 3x3'lük örnek problem için D-inf algoritması ile akış yönlerinin belirlenmesi (URL 2) 
 

2.3 Topoğrafik Nemlilik İndeksi (TWI) 
 
Topoğrafik Nemlilik İndeksi (TWI) suya doygunluk veya bir başka ifadeyle su tutma kapasitesinin belirlenmesine 
yönelik araştırmalarda kullanılan bir parametredir ve özellikle heyelana yönelik çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır. 
Topoğrafik nemlilik indeksinin elde edilmesinde akış yönünden türetilen akış toplama alanı bilgisi ve eğim kullanılır 
(Eşitlik 3) (Quinn vd., 1995, Sorenson vd., 2005). 
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Bağıntıda; 
 αs = akış toplama alanı  (specific contributing area =specific catchment area) 
 tan β= lokal eğim 
 
2.4 D8 ve D-inf Algoritmalarıyla TWI ve Drenaj Ağının Belirlenmesi 
 
Çalışma alanına ait 1/1000 ölçekli sayısal halihazır haritaların 5 m aralıklı ana münhanileri kullanılarak 2, 10 ve 30 m 
çözünürlüklü grid SYM'ler oluşturulmuştur. Çalışma alanına ait farklı çözünürlük düzeylerindeki SYM'ler için özet 
istatistik değerler Tablo 2'de verilmiştir. 
 
Oluşturulan SYM'ler kullanılarak D8 ve D-inf algoritmaları ile akış yönleri, eğim ve akış toplama alanları belirlenmiş; 
bu verilere dayalı olarak drenaj ağları çıkartılmış ve topoğrafik nemlilik indeksleri hesaplanmıştır. Topoğrafik nemlilik 
indeksinin SYM'nin çözünürlüğü ve akış yönü algoritmasına bağlı olarak nasıl bir değişim gösterdiğini analiz 
edebilmek için özet istatistik değerleri (Tablo 3) ve kümülatif frekans dağılımları (Şekil 5) hesaplanmıştır. D8 ve D-inf 
algoritmaları ile 2, 10 ve 30 m çözünürlüklü SYM kullanılarak elde edilen ln(tanβ), ln(αs) ve TWI görüntülerine ait 
0.03 km2'lik bir bölüm sırasıyla Şekil 6, 7 ve 8'de gösterilmektedir. 
 

Tablo 2: Çalışma alanı SYM'lerinin özet istatistik değerleri 

SYM  
piksel çözünürlüğü Min Max Ortalama Standart Sapma 

2 m 4.51 1210 325.08 232.65 
10 m 4.61 1210 325.22 232.77 
30 m 4.83 1210 324.77 232.56 

 
 

Tablo 3: Çalışma alanına ait SYM'den elde edilen SYM tabanlı-hidrolojik parametrelere ait özet istatistik değerleri 

  Akış Yönü Değerleri ln (tanβ) ln (α s) TWI 

  Min Max Ort. Min Max Ort. Min Max Ort. Min Max Ort. St. Sap. 

D8 2 m 1 8 3.77 -12.48 0.93 -1.52 0 15.08 3.27 -0.79 28.90 5.75 3.49 

 10 m 1 8 3.75 -11.79 0.53 -1.55 0 11.87 2.14 -0.47 25.69 4.40 3.33 

 30 m 1 8 3.75 -10.95 0.26 -1.60 0 9.68 1.51 0.12 23.49 3.47 2.85 

D-inf 2 m 0 6.28 2.70 -12.48 0.93 -1.49 0.69 15.20 4.42 0.08 29.02 6.91 3.36 

 10 m 0 6.28 2.64 -11.79 0.54 -1.53 2.30 13.59 4.79 1.82 27.41 7.05 3.22 

 30 m 0 6.28 2.56 -10.95 0.26 -1.58 3.40 12.43 5.11 3.50 26.24 7.03 2.72 
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D8      ln(αs)                                                                                                                 D-inf      ln(αs) 

 
D8      ln(tanβ)                                                                                                                 D-inf      ln(tanβ) 

 
D8      TWI                                                                                                                 D-inf      TWI 

Şekil 5: Çalışma alanında SYM tabanlı-hidrolojik parametrelerin kümülatif frekans dağılımları 
 

        2 m                     10 m                           30 m 

D8               

D-inf                
Şekil 6: D8 ve D-inf algoritmaları ile 2, 10 ve 30 m çözünürlüklü SYM'den elde edilen ln (tanβ) görüntüsü 
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         2 m                     10 m                           30 m 

D8                

D-inf            
Şekil 7: D8 ve D-inf algoritmaları ile 2, 10 ve 30 m çözünürlüklü SYM'den elde edilen ln (αs) görüntüsü 

 
        
 

         2 m                     10 m                           30 m 

D8                

D-inf            
Şekil 8: D8 ve D-inf algoritmaları ile 2, 10 ve 30 m çözünürlüklü SYM'den elde edilen TWI görüntüsü 
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TWI, tanβ ve αs 'in ln değerleri 2, 10 ve 30 m çözünürlükteki SYM için hem D8 hem de D-inf algoritmalarıyla 
hesaplanmıştır. Tablo 3 incelendiğinde hem D8 hem de D-inf algoritmaları için hücre boyutu arttıkça görüntüdeki 
yumuşama etkisinden dolayı bütün parametrelerin maksimum değerlerinde azalma olduğu görülmektedir. ln(tanβ) 
değerleri D8 ve D-inf algoritmalarında minimum ve maksimum için aynı hücre boyutlarında eşit değerler taşırken, 
ortalama değerler incelendiğinde iki algoritma arasında farklılıklar oluştuğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, kümülatif 
frekans fonksiyonları incelendiğinde her iki yöntemde de tüm SYM çözünürlükleri için ln(tanβ) değerlerinin 
birbirlerine hemen hemen eşit olduğu görülmektedir.  
 
Tabloya göre SYM'nin çözünürlüğünün en fazla etkisinin ln(αs) değeri üzerinde olduğu görülmektedir. ln(αs) için 
ortalama değer, hücre boyutu arttıkça D8 için azalma gösterirken D-inf için artış göstermiştir. Frekans dağılımları 
incelendiğinde D8 algoritmasında 2, 10 ve 30 metre çözünürlüklü SYM'ler arasında ln(αs) değerleri için önemli 
farklılıkların oluştuğu görülmektedir. Ancak bu değişim D-inf algoritmasında D8'de olduğu kadar kuvvetli değildir.  
 
TWI, hem tanβ hem de αs 'in bir fonksiyonu olduğu için her iki parametredeki etkilerin birleşik sonuçlarını taşımaktadır 
(Hastings, 2012) . Ortalama TWI D8 algoritmasında hücre boyutu arttıkça azalma gösterirken, D-inf algoritmasında 
artış göstermiştir. D8 ve D-inf algoritmaları karşılaştırıldığında ln(tanβ), ln(αs) ve TWI ortalama değerleri D-inf 
algoritmalarında daha yüksektir. SYM'nin çözünürlüğündeki değişimlerin etkisi D8 algoritmasında daha belirgindir. Bu 
durum özellikle 2 m ve 10 m çözünürlük arasında daha fazla dikkat çekmektedir.  
 
Çalışmada ayrıca, akış toplamı kullanılarak 2, 10 ve 30 m çözünürlüklü drenaj ağları çıkartılmıştır. Drenaj ağlarının 
çıkartılmasında eşik değerlerinin belirlenmesi ve sonuç doğruluk değerlendirmeleri için referans olarak 1/1000 ölçekli 
halihazır haritalardan elde edilen vektör drenaj ağı kullanılmıştır. Seçilen kontrol alanlarında SYM'den türetilen drenaj 
ağı ve harita vektör verilerinden elde edilen drenaj ağı ile karşılaştırıldığında D-inf algoritmasının daha doğru sonuçlar 
verdiği tespit edilmiştir (Şekil 9). Bununla birlikte SYM'nin çözünürlüğü arttıkça iki farklı algoritma ile elde edilen 
sonuçlar arasındaki farkların da arttığı görülmüştür (Şekil 10) 
 
                                                   D8                                                                               D-inf 

 
 

Şekil 9: D8 ve D-inf algoritmalarıyla elde edilen drenaj ağının vektör drenaj ağıyla karşılaştırılması 
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     D8                                                                            D-inf 

2 m        
 

10 m       
 

30 m       
 

Şekil 10: D8 ve D-inf algoritmalarıyla elde edilen farklı çözünürlük düzeylerinde drenaj ağları 
 
 
3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Bu çalışmada D8 ve D-inf algoritmalarının drenaj ağının ve topoğrafik nemlilik indeksinin belirlenmesinde gösterdiği 
farklılıklar ve ayrıca 2, 10 ve 30 m olmak üzere farklı çözünürlük düzeylerindeki SYM kullanımının sonuca etkisi 
incelenmiştir. Sonuçlar her yöntem için SYM'nin çözünürlüğüne bağlı olarak ve yöntemler arası karşılaştırmalar 
şeklinde irdelenmiştir. Çalışmanın sonucunda SYM'nin çözünürlüğünün SYM'den çıkarılacak drenaj ağı ve hidrolojik 
parametreler üzerinde oldukça önemli olduğu görülmüştür. Bu nedenle hidrolojik parametrelerin yüksek doğrulukta 
elde edilmesine gereksinim duyulan çalışmalarda SYM'nin yüksek çözünürlüklü olması gerekmektedir. SYM'den 
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türetilen bilgilerin doğruluğunda SYM'nin yanısıra kullanılan algoritmalar da etkili olmaktadır. Çok sayıda akış yönü 
algoritması geliştirilmiş olmakla birlikte her arazi yapısında ve veri setinde daima en iyi sonucu verecek bir yöntemden 
bahsetmek mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla sonuç doğruluğunu arttırmak için farklı algoritmalarla elde edilen 
sonuçların birbirini destekler nitelikte ve bir arada değerlendirilerek birleştirilmesi yararlı olacaktır. 
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