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ÖZET
Günümüzde birçok meslek disiplini hızlı, hassas ve detaylı üretilen haritalara ve bu haritalardan üretilen verilere ihtiyaç
duymaktadır. Bu ihtiyaç, uzaktan algılama ve fotogrametrik algılayıcı sistemler kullanılarak başarılı bir şekilde elde
edilmektedir. Gelişen teknoloji ile beraber son zamanlarda, yeni bir algılayıcı platform olan insansız hava araçları (İHA),
fotogrametri ve uzaktan algılama amacıyla kendisine birçok kullanım alanı bulmuştur. Bu araçlar, özellikle küçük alanları içeren
çalışmalarda hızlı, hassas, düşük maliyetli ve tekrarlı ölçü elde etme özelliklerinden dolayı, arkeoloji ve kültürel mirasın
belgelenmesi, büyük ölçekli harita yapımı, tarımsal uygulamalar ve afet yönetimi gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır.
Bu çalışmada insansız hava araçlarının fotogrametri ve uzaktan algılama amaçlı kullanım olanakları incelenmiştir. Bu
kapsamda bu araçların hangi alanlarda kullanıldığı, veri toplama ve üretimi yöntemleri anlatılmıştır. Ayrıca gelecekte insansız
hava araçlarının kullanım alanları ile ilgili beklentiler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Fotogrametri, İHA, Uzaktan Algılama

ABSTRACT
UNMANNED AERIAL VEHICLES USAGE AREAS AND FUTURE EXPECTATIONS
Nowadays many professional disciplines require fast, accurate and detailed maps, and require the data which are produced from
these maps. These require can successfully achieve by remote sensing and using photogrammetric sensor systems. In recent
times, along with the developing technology, a new sensor platform unmanned aerial vehicles (UAV) has found many usage area
in photogrammetry and remote sensing. These vehicles has been used in many areas such as archeology and documentation of
cultural heritage, large-scale maps, agricultural practices, disaster management and especially in small area studies, due to
properties to obtain fast, accurate, low-cost and repetitive measurements.
In this study; unmanned aerial vehicles usage possibilities were investigated in photogrammetry and remote sensing. In this
context, usage areas of these vehicles, data acquisition and data production methods are described. In addition, expectations
about the future usage areas of unmanned aerial vehicles are presented.
Keywords: Photogrammetry, UAV, Remote Sensing

1. GİRİŞ
Günümüzde birçok alanda, uzaktan algılama ve fotogrametri teknikleri ile üretilen veriler kullanılmaktadır. Gelişen
teknolojilerle birlikte uzaktan algılama, fotogrametrik algılayıcılar ve taşıma platformları hızlı bir şekilde
değişmekte ve gelişmektedir. Helikopter, uçak ve uydular gibi birçok taşıyıcı platform amaçlarına uygun olarak
yeryüzüne ait görüntülerin elde edilmesi için başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak küçük alanlar söz konusu
olduğunda bu tür insanlı taşıyıcı platformlar ve uydular ile veri toplamada bazı sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Bu
sorunları şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır (Zongjian, L., 2008; Eisenbeiss, H., 2009).





Uydular ve uçaklar yüksek fırlatma ve uçuş maliyetine sahiptir. Bundan dolayı bu araçlardan elde edilen
görüntü ve fotoğraflar çok pahalıdır.
Uydular çalışma alanı üzerinden sınırlı sayıda, belirli gün ve saatlerde geçmekte, istenildiği zaman tekrarlı
uçuş yaptırılamamaktadır. Bundan dolayı istenildiği zaman anlık veri elde etme imkanı olmamaktadır.
Benzer şekilde uçaklar ancak belirlenen bir zamanda sınırlı sayıda uçuş yapabilmekte, aynı alanın tekrarlı
uçuşu çok büyük maliyetleri ortaya çıkarmaktadır.
Hava koşulları, uydu ve uçakların görüntü alabilmesi için çok önemlidir. Özellikle bulutlu havalarda
uydulardan ve uçaklardan elde edilen görüntüler küçük alanlarda büyük sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır.
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Günümüzde küçük tarım alanların, heyelan risklerinin, arkeolojik kazıların izlenmesi gibi uygulamalarda
hızlı ve hassas tekrarlı ölçümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ölçümlerin uydu ve uçaklar ile yapılması
maliyet ve hız açısından oldukça zordur.

Algılayıcı platform olarak kullanılan uydular ve insanlı hava araçlarındaki kısıtlamalar dolayısıyla küçük alanları
içeren çalışmalarda bu sistemlere alternatif olarak İHA’lar geliştirilmiştir (Zongjian, L., 2008). Son zamanlarda, yeni
bir taşıyıcı platform olan insansız hava araçları, fotogrametri ve uzaktan algılama amacıyla kendisine birçok
kullanım alanı bulmuştur. Bu araçlar, özellikle küçük alanları içeren çalışmalarda hızlı, hassas, düşük maliyetli ve
tekrarlı ölçü elde etme özelliklerinden dolayı tercih edilir hale gelmektedir (Eisenbeiss, H., 2009; Changchun, L.,
2010).
Bu çalışmada öncelikle İHA teknolojileri üzerinde durulacak, ardından insansız hava araçlarının uzaktan algılama ve
fotogrametri amaçlı kullanım alanları, insansız hava araçları kullanılarak veri toplama ve üretimi yöntemleri
üzerinde durulacaktır. Son olarak insansız hava araçlarının kullanım alanları ile ilgili gelecekteki beklentiler
sunulacaktır.

2. İHA TEKNOLOJİLERİ
İnsansız hava araçları özel amaçlar için tasarlanmış, herhangi bir alandan kalkış ve iniş yapabilen, uzaktan
kumandalı, yarı otomatik veya tam otomatik uçuş yeteneğine sahip araçlardır. Bu araçlar uçuş yeteneklerine göre
uçak, helikopter veya zeplin olabilir (Şekil 1) (Eisenbeiss, H. 2009).

Şekil 1. İnsansız hava araçları örnekleri (http://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle)
Uzaktan algılama ve fotogrametri amaçlı kullanılan İHA’lara kullanım amaçlarına göre farklı algılayıcı sistemler
yerleştirilebilmektedir. Bu algılayıcı sistemler dijital kamera, video kamera, termal veya yakın kızıl ötesi kamera
sistemleri, LİDAR sistemleri veya bu sistemlerin birleşimi şeklinde sistemler olabilmektedir. Ancak insansız hava
araçları küçük araçlar olduğu için taşıyabilecekleri faydalı yük miktarları da sınırlı olmaktadır. Bu durum algılayıcı
platform olarak kullanılan kamera veya sensorlerin kalitesinin düşük olmasına ve elde edilen verilerin düşük
kalitede olmasına yol açmaktadır (Eisenbeiss, H. 2009).
Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte birçok İHA otomatik pilot ve GPS/IMU sistemlerine sahiptir. Bu sistemler
sayesinde uçuş öncesi hazırlanan uçuş planına göre otomatik uçuş yapılabilmekte ve toplanan görüntülerin yaklaşık
koordinatları belirlenebilmektedir. Ayrıca GPS/IMU sistemi sayesinde görüntü alımı esnasında İHA’larda meydana
gelen dönüklükler belirlenebilmektedir. Şekil 2’de Xian. H ve Tian L.’nin 2011 yılında yapmış oldukları çalışmada
kullandıkları otomatik uçuş özelliğine sahip helikopter sistemi görülmektedir (Xian. H ve Tian L., 2011).
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Şekil 2. Otomatik uçuş özelliğine sahip İHA sistemi (Xian, H. vd. 2011)

Uzaktan algılama ve fotogrametri amaçlı kullanılan İHA’ların küçük alanlara ait verilerin elde edilmesi için
kullanılmasında en büyük avantajlarını hızlı, hassas, düşük maliyetli ve tekrarlı ölçüm imkanı olarak sıralamak
mümkündür. Amacına uygun ve düşük maliyetli bir İHA ile belirlenen bir alan üzerinde oldukça alçak irtifalardan
(40 m- 1000 m arası gibi) uçarak 10 cm’nin altında konumsal çözünürlüğe sahip görüntüler elde edilebilmektedir
((Sauerbier, M., ve Eisenbeiss, H., 2010; Hendrickx, M. vd., 2011). Günümüzde sivil amaçlı uydu ve insanlı uçak
platformlarından elde edilen görüntülerin çözünürlüğü 10 cm’nin altında değildir. Bundan dolayı yüksek çözünürlük
isteyen uygulamalarda insansız hava araçlarının kullanılması oldukça avantajlıdır. Şekil 3’te Rango, A. vd’nin mera
alanlarının izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla yapılan çalışmada İHA’dan elde edilen görüntü ile aynı alana ait uydu
görüntüleri ve hava fotoğrafı görüntüsü karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda İHA’dan elde edilen görüntüde
bağımsız bitkilerin, bitki tiplerinin, çıplak toprağın ve bitkiler arası boşlukların en iyi İHA’dan elde edilen
görüntülerden anlaşıldığı görülmektedir (Rango, A., vd. 2009).

Şekil 3. İHA’dan elde edilen görüntü ile uydu görüntüsü ve hava fotoğrafının karşılaştırılması (Rango, A., vd. 2009)

İHA’ların veri elde etmede birçok avantajı olmasına rağmen birçokta dezavantajı vardır. Bu
dezavantajları İHA’ların hafif olması nedeniyle rüzgarlı havalarda istenilen şekilde görüntü veya verinin
elde edilememesi, bu araçların taşıyabilecekleri faydalı yük miktarının sınırlı olması, uçuş esnasında olası
bir bağlantı kaybında araçların uçuş güzergahından sapması, İHA’nın kontrolünün kaybedilmesi vb.
(Eisenbeiss, H. 2009) olumsuzluklar olarak sıralamak mümkündür.
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3. İHA KULLANIM ALANLARI
Birçok teknolojik gelişmede olduğu gibi insansız hava araçlarının geliştirilmesi de askeri amaçlar için başlatılmıştır.
İlk insansız hava aracının 1916 yılında uçurulmasından sonra İHA’lar askeri amaçlar için kullanılmıştır. 1950’li
yıllardan sonra ise insansız hava araçları sivil amaçlar için kullanılmaya başlanmıştır (Rango, A. vd., 2006).
İHA’ların uzaktan algılama ve fotogrametri amacıyla kullanım alanlarını sınırlamak veya kısıtlamak mümkün
değildir. Günümüzde birçok alanda İHA’lar kullanılabilmektedir. Bu çalışmada İHA’ların kullanım alanları ile ilgili
aşağıdaki alanlarda incelemeler yapılmıştır.

3.1 Büyük Ölçekli Harita Yapımı
Küçük alanları içeren uygulamalar söz konusu olduğunda detayların iyi bir şekilde görüldüğü büyük ölçekli
haritalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanlara yönelik büyük ölçekli sayısal haritalar insansız hava araçlarından elde
edilen görüntülerin işlenmesi ile elde edilen ortofoto görüntüler üzerinde yapılan sayısallaştırmalar sonucu elde
edilebilmektedir. İHA’lar kullanılarak, arkeolojik alanlar (Chiabrando, F., 2011), kentsel alanlar (Karakış, S., 2012),
küçük adalar (Ying-cheng, L., vd., 2011) gibi birçok alanın büyük ölçekli haritaları yapılabilmektedir.

3.2 Arkeolojik Alanların Belgelenmesi
İHA’ların en yoğun olarak kullanıldığı alanlardan birisi Arkeolojik alanlardır. Arkeolojik alanlar kazılar dolayısıyla
hızlı değişen ve sürekli izlenmesi gereken alanlardır. Ayrıca bu alanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması
için belgelenmesi gerekmektedir. İHA’lar kullanılarak arkeolojik alanlarda kazılar izlenmesi (Sauerbier, M.,vd.,
2010), bu alanların sayısal arazi ve sayısal yükseklik modellerinin üretilmesi (Eisenbiess, H.,vd. 2006; Hendrickx
M., 2011; Chiabrando, A., 2011; Mozas-Calvache, A., vd. (2012)), arkeolojik alanların ortofoto görüntülerinin ve
sayısal haritalarının üretilmesinde (Hendrickx, M., 2011; Chiabrando, A 2011; Mozas-Calvache, A., vd. 2012)
insansız hava araçları sıklıkla kullanılmaktadır.

3.3 Orman Alanlarına Yönelik Uygulamalar
Orman alanları korunması gereken önemli doğal kaynaklardandır. Bu alanlarda zararlı böceklerden dolayı meydana
gelen değişimler, kaçak ağaç kesiminin önlenmesi (Horcher, A. ve Visser, R. J. M., 2004) gibi uygulamalarda
İHA’lar büyük avantaj sağlamaktadır. Yine yangın sonrası yangın alanların ağaçlandırılmasının izlenmesi ve
yönetilmesinde İHA’lar kullanılabilmektedir. Ayrıca ormanlardaki ağaç karekterizasyonlarının belirlenmesinde de
İHA’lar kullanılabilmektedir (Dunford, R., 2009).

3.4 Tarımsal Uygulamalar
İHA’lar kullanılarak tarımsal alanlara yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde yetiştirilen tarım ürününe göre
farklı uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Bunlar kahve tohumlarının olgunluklarının izlenmesi (. Herwitz, S. R.,
vd., 2003) farklı gübreler kullanılarak yetiştirilen kışlık buğday tarlalarının izlenmesi (Hunt, E. R., vd., 2010), pirinç
alanlarının verimliliğinin ve toplam canlılık alanlarının belirlenmesi ve izlenmesi (Swan K. C. 2010) farklı algılayıcı
sistemler ve İHA’lar kullanılarak üzüm bağlarının izlenmesi, sağlıklı ve hastalıklı alanların belirlenmesi (Turner, D.
Vd., 2011) gibi farklı uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

3.5 Afet Yönetimi
İHA’ların üretilmesinde en büyük nedenlerden birisi hızlı bir afet yönetimi sisteminin geliştirilmesidir. Gerek doğal
gerekse doğal olmayan nedenlerden dolayı meydana gelen afetlerde durumun hızlı bir şekilde haritalanması ve buna
yönelik önlemlerin alınması açısında İHA’lar son derece önem arz etmektedir. Günümüzde İHA’lar kullanılarak
afetlerle mücadele etmeye yönelik çalışmalar sıklıkla yapılmaktadır. Bu çalışmaları deprem anında hızlı harita
üretimi (Changchun, L. 2011), heyelan alanların izlenmesi ve durum analizlerinin yapılması (Niethammer U. 2012;
Huang, Y., 2011), kasırga ve fırtına sonrası mevcut durumun değerlendirilmesi (Adams, S. vd., 2010) vb. çalışmalar
olarak belirtmek mümkündür.

4. İHA VERİ TOPLAMA VE ÜRETİMİ YÖNTEMLERİ
İHA’lar kullanılarak gerek fotogrametrik gerekse uzaktan algılama amaçlı veri toplama ve üretimi işlemleri iyi bir
planlama ve uygulama aşaması gerektiren çalışmalardır.

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 Ekim 2012, Zonguldak

R. Çömert vd.: İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Alanları ve Gelecekteki Beklentiler

4.1 Fotogrametrik Amaçlı Veri Toplama ve Üretimi
İHA’lar kullanılarak yapılan fotogrametrik veri toplama işlemi klasik hava fotogrametrisinde olduğu gibi yapılan bir
uçuş planı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ancak bu araçların havada kalma süreleri (30 dakika veya 1 saat)
kısıtlı olduğu için aracın havada kalacağı sürenin en verimli şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Genel olarak
İHA’lar kullanılarak yapılan veri toplama üretimi aşaması şekil 4 teki gibi sınıflandırmak mümkündür (Bandea H.,
vd. 2007; Eisenbeiss, H. 2009;).

Şekil 4. İHA’lar kullanılarak yapılan fotogrametrik amaçlı veri toplama ve üretimi
İyi bir uçuş planın yapılabilmesi için çalışma alanı sınırlarını gösteren altlık haritaların olması oldukça önemlidir.
Çünkü uçuş planlaması aşamasında yapılacak tüm planlamalar bu haritalar baz alınarak yapılacaktır. Bundan dolayı
çalışma alanın sınırlarını gösteren veriler gerek yersel veya Google Earth gibi programlar kullanılarak elde
edilebilmektedir.
Veri toplama işleminin başarısı büyük ölçüde yapılacak uçuş planına bağlıdır. Hazırlanacak uçuş planı klasik
fotogrametrik uçuş planı gibidir. Uçuş planlaması aşasında çalışmanın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için
fotoğraf alımının hangi yükseklikten, ne kadar hızla ve ne kadar zaman aralığında yapılacağı, alanı temsil etmek için
kaç kolon olacağı ve her kolonda kaç fotoğraf çekileceği uçuş planlaması aşamasında belirlenmelidir. İHA’lar
rüzgârdan fazla etkilenen araçlar olduğundan dolayı, streo görüntü elde edebilmek için uçuş planlaması aşamasında
enine ve boyuna bindirme oranlarının normal standartların(%60 boyuna, % 20 enine) üzerinde planlamasında fayda
olacaktır.
Uçuş planı hazırlanırken ilk belirlenmesi gereken işlem görüntü alımı işleminin ne kadar yüksekten
gerçekleştirileceğinin belirlenmesidir. Burada uçuş yüksekliği belirlenirken çalışmada fotoğraf çekimi için
kullanılacak kameranın hangi yükseklikten kaç santimetre Yer Örneklem Aralığına (YÖA) sahip görüntü aldığı ve
çalışılacak projenin ne kadar konumsal çözünürlüğe sahip veriye ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi oldukça
önemlidir. Yer örneklem aralığı (1) formülü kullanılarak hesaplanabilmektedir (Karakış, S., 2012).

(1)

Uçuş için gerekli olan ve uçuş planı hazırlanması aşamasında hesaplanan diğer parametreler aşağıdaki formüllerde
verilmiş ve formüllerde (1,2,3,4,5,6,7) kullanılan terimler tablo 1’de gösterilmiştir. Bu formüller Henri Eisenbeiss
(2009) tarafından geçmiş yıllarda yapılan çalışmalara göre derlenmiştir (Eisenbeiss, H., 2009).
(2)
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Fotoğrafın bir çerçevesinin arazide kapladığı gerçek uzunluk;
(3)



% p boyuna bindirme oranında Ard arda çekilen iki fotoğrafın merkezleri arasındaki baz uzunluğun
arazideki gerçek uzunluğu;
(4)



İki komşu kolon arasında % q enine bindirmeli olarak çekilen fotoğrafların merkezleri arasındaki mesafe
veya iki uçuş çizgisi arasındaki mesafe;
(5)



Aynı kolonda çekilmiş ve ortak alanı bulunan iki fotoğrafın model alanının arazide kapladığı alan;
(6)

Uçuş planlaması aşamasında uçuş yüksekliği, baz uzunluğu belirlendikten sonra kameranın kaç saniyede bir fotoğraf
çekeceği belirlenecektir. Bu zaman(t) da baz iki fotoğraf merkezi arasındaki baz uzunluğunun uçağın hızına
bölünmesi ile hesaplanır.

(7)
Tablo 1:fotogrametrik uçuş parametreleri
Parametre

Tanım

mr

Fotoğraf ölçek faktörü

H

Uçuş yüksekliği

C

Kamera odak uzaklığı

B

Baz uzaklığı

A

Uçuş çizgileri arasındaki mesafe

S

Fotoğraf çerçevesinin arazide kapladığı uzunluk

S

Fotoğraf çerçevesinin bir kenarının uzunluğu

P

Boyuna bindirme oranı

Q

Enine bindirme oranı

Fm

Model alanın arazideki kapladığı alan

T

Fotoğraf çekim aralığı

V

Uçuş hızı

Veri toplama işlemine geçmeden önce elde edilen görüntülerin hassas bir şekilde dengelenmesi, birleştirilmesi ve
proje referans sistemine göre konumlandırılması için yer kontrol noktaları çalışma alanında uygun yerlere
yerleştirilir. Bu noktaların algılayıcı sistemin çözünürlüğüne uygun olarak, alınan görüntü üzerinde görülebilecek
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büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir. Yer kontrol noktaları jeodezik yöntemler ile uçuş öncesi veya uçuş sonrası
hassas bir şekilde ölçülmesi gerekir.
Yapılan uçuş planı göre, hava şartları dikkate alınarak uygun bir zamanda çalışma alanına ait verilerin toplanması
gerçekleştirilir. Veri toplama İHA’nın uçuş özelliğine göre uzaktan kumandalı, yarı otomatik veya tam otomatik
olarak yapılabilmektedir. Elde edilen veriler doğrudan veya sonradan kamera üzerinden bilgisayar ortamına
aktarılabilir.
Uçuş işlemi ile toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılarak elde edilen görüntülerin bindirme oranları da dikkate
alınarak fotogrametrik veri işleme yazılımlarında işlenebilmektedir. Görüntülerin birleştirilerek ortofoto görüntüler
elde edilebilmesi için kontrol noktaları ve bağlantı noktaları kullanılır. Bu noktalar arazi ölçümleri ile veya elle
görüntüler üzerinden elde edilen yer kontrol noktaları olabileceği gibi görüntü eşleştirme algoritmaları ile otomatik
olarak seçilen noktalarda olabilir. Verilerin işlenmesi sonucunda çalışmanın amacına göre eldeki verilerden ortofoto
görüntüler, sayısal yükseklik modelleri, sayısal arazi modelleri ve 3 boyutlu modeller üretilebilir.

4.2 Uzaktan Algılama Amaçlı Veri Toplama
İHA’lar kullanılarak yapılan uzaktan algılama amaçlı veri toplama çalışmalarında, üç boyutlu verilere ihtiyaç
duyulması halinde tek kameralı sistemlerde veri toplama işlemi fotogrametrik yöntemlerle benzer şekilde
yapılabilmektedir. Stereo görüntülerin istenmediği durumlarda amacına uygun olarak çalışma alanını kaplayacak
şekilde, İHA’nın hızı, planlanan projede istenilen çözünürlük ve kullanılan algılayıcı sisteminin çözünürlüğü dikkate
alınarak yapılan uçuş planına göre veri toplama işlemi gerçekleştirilir.
Veri toplama işleminde kullanılan algılayıcı platformdan elde edilen veriler klasik uzaktan algılama yazılımlarında
veya amacına uygun olarak geliştirilen yazılımlarda işlenerek, sınıflandırma, normalize edilmiş bitki indeksi
analizleri, yüzey sıcaklıklarının izlenmesi gibi farklı uygulamalar için kullanılabilir.

5. GELECEKTEKİ BEKLENTİLER
İnsansız hava araçlarının uzaktan algılama ve fotogrametri amaçlı olarak kullanılması ile ilgili mevcut İHA’ların
geliştirilmesi, uçuş güçlerinin, uçuş sürelerinin ve faydalı yük taşıma kapasitelerinin artırılması ve iniş kalkışlardaki
sorunların çözülmesi ile birlikte gelecekteki beklentileri kapsamında aşağıdaki sıralamayı yapmamız mümkün
olabilmektedir.


İHA’ların normal uzaktan algılama ve insanlı hava araçlarına göre en büyük avantajlarından birisi, İHA’lar
anlık bilgi etmek imkanın çok yüksek olmasıdır. Günümüzde en fazla anlık bilgiye ihtiyaç duyulan
alanlardan birisi afet yönetimidir. Afet yönetimi amaçlı kurulacak Afet Bilgi Sisteminde olası bir afet
durumunda mevcut durumun haritalanması ve buna bağlı olarak hızlı bir şekilde veritabanındaki verilerin
güncellenmesi çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü afet sonrası yapılacak kurtarma sevkiyatları, görev
dağılımı mevcut durum üzerinden yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenlerden dolayı afet yönetimine
yönelik anlık bilgi üretimi kapsamında durumun haritalanması için uçurulan ve elde ettiği görüntüleri anlık
ve koordinatlı olarak bilgi sistemine aktarabilen insansız hava araçlarını gelecekteki kullanım alanlarından
birisi olarak görülmektedir.



İHA’lara yerleştirilecek farklı algılayıcı sistemlere (LİDAR, dijital kamera vb.) bağlı olarak karayolu,
demiryolu gibi çizgisel mühendislik yapılarının yapılmasında tüm projenin baştan sona izlenmesi, proje
kapsamında yapılan kazı dolgu miktarlarının belirlenmesi gibi uygulamalar İHA’ların sistematik olarak
çalışma alanı üzerinde uçurulması ile mümkün olma ihtimali yüksektir.



Kentsel alanlarda yapı envateri oluşturulması çalışmalarında yapıların kat sayılarının belirlenmesi, kaçak
katların ve kaçak yapıların ortaya çıkarılması çalışmalarında İHA’ların kullanılması İHA’ların gelecekteki
kullanım alanları ile ilgili beklentiler arasındadır.



Yeni Arkeolojik alanların belirlenmesi için, yer altına bulunan arkeolojik nesnelerin yer üstündeki imzaları
uzaktan algılama teknikleri (NDVI vb.) ile belirlenerek yeni arkeolojik alanların ortaya çıkarılması
çalışmalarında İHA’ların kullanılabileceği düşünülmektedir.

 Bunların yanında her türlü halihazır harita üretimi çalışmalarında insansız hava araçlarının klasik halihazır
harita üretim tekniklerinin yerini alması İHA’ların gelecekteki kullanım alanları arasında yer alacağı
gelecek beklentiler arasında yer almaktadır.
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6. SONUÇLAR
Bu çalışmada insansız hava araçlarının uzaktan algılama ve fotogrametri amaçlı kullanım alanları incelenmiştir, bu
kapsamda İHA’ların genel yapısı üzerinde durulmuş ve kullanıldığı bazı temel alanlardan söz edilmiştir. Ayrıca
Uzaktan algılama ve fotogrametri amaçlı veri elde yöntemlerinden bahsedilmiş ve İHA’lar için gelecekteki
beklentiler ortaya konulmuştur. Bu çalışmadan çıkan sonuçları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür;








İnsansız hava araçları maliyet, hız, tekrarlı ölçüm imkânı ve yüksek çözünürlükte görüntü elde etme imkanı
olduğundan dolayı günümüzde uydu ve insanlı hava araçlarının kullanıldığı birçok alanda özellikle küçük
alanları içeren çalışmalarda kendisine kullanım alanı bulmuştur. Bu alanlara yönelik büyük ölçekli harita
üretimi, ortofoto görüntü, sayısal arazi ve yükseklik modeli oluşturma ve birçok uzaktan algılama
uygulamalarında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
İHA’ların birçok avantajı olmasına rağmen birçok dezavantajı da vardır. Bunları sınırlı yük
taşıyabildiklerinden büyük alanları içeren uygulamalarda yetersiz kalmaları, havada kalma sürelerinin az
olması, rüzgarlı havalarda uygulama yapma imkanının kısıtlı olması, iniş, kalkış ve uçuş aşamasında
yaşanan sıkıntılar olarak sıralamak mümkündür.
İHA’lar ile uzaktan algılama ve fotogrametrik amaçlı veri üretimi aşamasında çalışmanın amacına uygun
uçuş planı yapılarak çalışma alanına yönelik veriler elde edilebilmektedir. Elde edilen veriler yine kullanım
amaçlarında göre mevcut fotogrametri ve uzaktan algılama yazılımlarında veya amacına göre geliştirilen
yazılımlar kullanılarak işlenebilmektedir.
Geleceğe yönelik yapılan mevcut İHA sistemlerinin geliştirilmesi ve yaşanana sorunların giderilmesi ile
gelecekte birçok alanda İHA’ların daha aktif bir şekilde kullanılacağı düşünülmektedir. Bu alanların içinde
en fazla anlık veriye ihtiyaç duyan afet yönetimi kapsamında İHA’ların kullanılması birçok kolaylığı
beraberinde getirecektir.
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