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• Çöl arazide, yeşil bitki örtüsü su kenarlar›nda bulunur.

Bu ilişki göllerin ya da ›rmaklar›n etraf›nda yeşil bitki

örtüsünün olabileceğini gösterir ve su nesnesinin ta-

n›nmas›nda ve anlaş›lmas›nda yard›mc› olur.

•  Göller fay k›r›klar›n›n üzerinde de oluşabilir. Örneğin,

ABD’nin  California Eyaleti’ndeki San Andreas Gölü

bu özellikte bir göldür. Köşeli-k›r›kl› drenaj yap›s›,

bitki örtüsünün ani düz bir çizgi ile kesilmesi, arazide-

ki  ani düşüş ve yükseltiler, ve arazideki dokunun sa-

ğa ya da sola at›m yapmas› fay belirtisidir.

• Krater göller volkanik arazilerde bulunur. Termokarst

(çok havzal›) drenaj yap›s› karstik göllerin belirtisidir. 

• Göller, örneğin ABD’deki  Büyük Göller Bölgesinde

(Great Lakes Region) olduğu gibi,  akarsular vas›ta-

s›yla birbiri ile bağlant›l› olabilir (DEMİRKESEN

2001).

5. Göllerin Çok Bantl› Uydu Görüntülerinden 
Ç›kar›m›

Bu çal›şmada, göllerin çok bantl› uydu görüntülerinden ç›-

kar›m›nda aşağ›daki metotlar kullan›lm›şt›r. Bu metotlar,

başar›l› sonuçlar›n al›nmas›nda birbirini bütünlemektedir

(DEMİRKESEN 2001).

1. Ekrandaki görüntüyü say›sallaşt›rma yöntemi:
Ekrandaki renkli kompozit görüntüleri say›sallaşt›rarak göl

s›n›rlar› çizilmiştir (IDRISI MANUAL 1997).

2. Eşik değer yöntemi: Nesnelerin yans›ma bilgilerine

ya da eşik değerlerine göre nesnelerin piksel piksel ç›kar›m›

yap›lm›şt›r (CASTLEMAN 1996; IDRISI MANUAL

1997).

3. Filtreleme yöntemi: Filtreleme (konvolosyon) meto-

du bir çok amaç için kullan›lmaktad›r. Özellikle, resimdeki

göl s›n›rlar›n›n aran›p bulunmas› için kenar zenginleştirme

ve kenar bulma filtreleri kullan›lm›şt›r (GONZALEZ ve

WOODS 1993; LILLESAND ve KIEFER 1994; CASTLE-

MAN 1996; IDRISI MANUAL 1997). 

4. S›n›fland›rma yöntemi: İDRİSİ’de esas olarak iki

s›n›fland›rma metodu vard›r. Bunlar denetlenmiş ve denet-

lenmemiş s›n›fland›rma metotlar›d›r (RICHARD 1993;

LILLESAND ve KIEFER 1994; CASTLEMAN 1996;

JENSEN 1996; IDRISI MANUAL 1997; SCHOTT 1997).

Ancak, bu çal›şmada s›n›fland›rma işlemi, nesnelerin yans›-

ma bilgisi ve İDRİSİ operatörleri kullan›larak yap›lm›şt›r.

Özellikle Fuzzy kümesi üyelik fonksiyonlar›, Histo ve Rec-

lass operatörleri kullan›lm›şt›r. Şekil 3, İDRİSİ sisteminde

Landsat TM çok  bantl› uydu görüntülerinden göllerin etki-

leşimli  ç›kar›m›n› göstermektedir.

6. Sonuç ve Öneriler

Bu çal›şmada kullan›lan metotlar ile göllerin etkileşimli ç›-

kar›m›nda olumlu ve etkili  sonuçlar al›nm›ş ve uygulama

sonuçlar›n›n hepsi görsel olarak ekler k›sm›nda verilmiştir.

DEMİRKESEN (2003)’de ›rmaklar› esas alan çal›şma ile

gölleri esas alan bu çal›şma aras›nda s›n›fland›rma aşama-

s›nda baz› önemli farkl›l›klar vard›r. Her şeyden önce, yü-

zeysel olan göllerin ve çizgisel olan ›rmaklar›n geometrisi-

sinden dolay› FUZZY kümesi bulunurken kullan›lan Şekil

1’deki FUZZY kümesi üyelik fonksiyon çeşitinin ve a, b, c,

d parametrelerinin farkl› olmas› gerekmektedir. Örneğin,

doğrusal FUZZY küme fonksiyonu, göller için uygun ol-

mazken ›rmaklar için daha uygun olabilmektedir. J-şekilli

ve Sigmoidal fonksiyon her ikisi için de uygun olabilmek-

tedir. Irmaklar için sigmoidal, göller için j-şekilli FUZZY

küme üyelik fonksiyonunun kullan›lmas› daha uygun ol-

maktad›r. Çünkü, göller genellikle yüzeysel yuvarlak ve ›r-

maklar çizgisel menderes  şeklindedir.

Çoğu zaman, görüntülerdeki küçük göller ve ›rmaklar

kendi kendini temsil etmemekte, bazen başka nesneler, şe-

kil ve renk bak›m›ndan ›rmak ya da göl gibi görünebilmek-

tedir. Bu problem ›rmaklar›n ç›kar›m›nda s›n›fland›rma işi-

ni daha zora sokuyor. Özellikle, göllere göre, ›rmaklar ağaç-

lar taraf›ndan kamufle ediliyor ve ›rmaklar›n sürekliliğini

kesikli hale getiriyor. Görüntülerdeki bu belirsizlikler, kar›-

ş›k piksellerden, malzemenin karmaş›kl›ğ›ndan, yans›ma

problemlerinden,  küçük ölçekten ve düşük çözünürlükten

dolay› ortaya ç›kmaktad›r. Bu da esas denetlenmiş ve denet-

lenmemiş s›n›fland›rma yöntemlerinin uygulamalar›nda

olumsuz  sonuçlar›n al›nmas›na neden olmaktad›r.

Ayr›ca, ›rmaklar›n geometrisi göllere göre arazinin to-

poğrafyas›ndan dolay› daha karmaş›kt›r ve özellikle ›rmak-

lar başka nesnelerle örneğin, fay çizgileri, yollar, s›radağ

s›rtlar›, ve arazi s›n›rlar›yla daha çok kar›şt›r›lmaktad›r. 

Görüntüdeki bu belirsizliği gidermek için ya da nesnele-

ri birbirinden ay›rt etmek ve hangi nesnenin olduğuna karar

vermek için, nesnelerin doğal karakterlerine ve görüntüdeki

yans›ma özelliklerine ilişkin bir tak›m kurallara başvurma-

m›z gerekir. 

Irmaklar›n ve göllerin karakterleri de baz› radyometrik

yönden birbiriyle benzerlik göstermesine rağmen şekil ve

büyüklük ve taş›d›ğ› su hacmi potansiyeli aç›s›ndan farkl›-

l›klar göstermektedir. Bu da değişik yans›maya neden ol-

maktad›r. 

Benzerlik olarak, ›rmaklar ve göller yak›n k›z›lötesi

bant›nda daha net görünürler, keskin dönüş yapmazlar, ke-

sikli değildirler. Buna karş›n, örneğin faylar,  vadiler, s›ra-

dağ s›rtlar›, yollar, vb diğer nesneler ise daha farkl› özellik-

lere sahiptirler ve farkl› bantlarda daha net görünürler. 

Ayr›ca, 5-10m’lik çözünürlüğe sahip çok bantl› görün-

tüler göllerin ve ›rmaklar›n herikisinin de daha verimli ve

daha hassas/doğru haritas›n›n yap›m›na olanak sağlamakta-

d›r. 30m’lik çözünürlüklü çok bantl› uydu görüntüleri sade-

ce göl s›n›rlar›n›n belirlenmesi için yeterli görünmesine kar-

ş›n, ›rmaklar için yeterli olmad›ğ› görülmektedir. Ancak,

30m’lik çözünürlüğe sahip görüntüler 1:100 000 ölçekli ha-

ritalar›n yap›m› için herikisi için de yeterli görünüyor. Da-

ha  büyük ölçekli haritalar için  daha fazla çözünürlüklü gö-

rüntülerin kullan›lmas› daha uygundur. 

Sonuçlanan haritalar›n mutlaka arazi kontrolleri ile des-

teklenmesi gerekir.
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Filtrelenmiş görüntüyü düzeltmek ve onaylamak için  aşağ›daki operatörler kullan›larak yeniden

işlem yap›lmas›:

• Histo (histogram modifikasyonu ile kontrast ayar›), Reclass (piksel değerlerine göre etkileşimli

s›n›fland›rma), Group, Area, Perim, Overlay, Buffer, Convert (raster’dan vektör, vektör’den raster

dönüşümü). 

Çarp›lan FUZZY görüntünün filtrelenmesi:

• Kenar zenginleştirme. Örneğin, göl s›n›rlar›n›n belirginleştirilmesi.

• Kenar bulma. Örneğin, göl s›n›rlar›n›n bulunmas›.

Göllerin denetlenmessi: 

• Radyometrik kurallar. Örneğin, göllerin görüntüye yans›mas› ile ilgili kurallar.

• Geometrik kurallar. Örneğin, göllerin şekilsel yap›s› ile ilgili kurallar.

• Diğer nesnelerle olan ilişkisi. Örneğin, göllerin doğadaki diğer nesneler ile ilişkisi.

FUZZY 4’ün FUZZY 5 ile çarp›m›

Bant 4’den FUZZY set Bant 5’den FUZZY set

Çok bantl› Landsat TM uydu görüntüsü

Göllerin haritas›

Şekil 3: İDRİSİ’de göllerin belirlenmesi için bir metot.
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EKLER:  
Uydu görüntülerinden göllerin etkileşimli ç›kar›m›.
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Bant 1 Bant 2

Bant 3 Bant 4

Bant 5 Bant 6
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Doğal renk kompozit 321
%1 saturasyon

Yapay renk kompozit 741
%1 saturasyon

Yapay renk kompozit 743
%1 saturasyon

Yapay renk kompozit 741
%3 saturasyon

Yapay renk kompozit 432
%1 saturasyon

Yapay renk
kompozit 432
%10 saturasyon
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Yapay renk kompozit 234
%3 saturasyon

Yapay renk
kompozit 234
%1 saturasyon

Fuzzy Set Bant 4’ten Fuzzy Set Bant 5’ten

Fuzzy Set 4 x Fuzzy set 5 Yeniden s›n›fland›rma
(Göllerin haritas›)




