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Özet 

Termal görüntülerin bölütlenmesi bu görüntülerin 

analizinde önlemli bir aĢamadır. Çünkü görüntüdeki 

termal nesnelerin ayırt edilmesi için arka planda 

bulunan diğer nesnelerin yok edilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca termal görüntülerde çoklukla 

bulunan gürültü nedeniyle bölütleme iĢleminin 

önemi artmaktadır. Bu çalıĢmada Hessian matrisi ve 

bu matrisin özdeğerleri kullanılarak etkili ve hızlı bir 

bölütleme metodu önerilmiĢtir. Öz değer bilgileri 

kullanılarak 256 × 256 boyutunda gri seviye eĢ 

oluĢum matrisi oluĢturulmuĢ ve entropi 
hesaplamasında kullanılmıĢtır. EĢik değeri 

hesaplamak için Shannon entropi fonksiyonu 

kullanılmıĢtır. Bu fonksiyonu optimize etmek için 

Yapay Arı Koloni algoritmasından faydalanılmıĢtır. 

GeliĢtirilen metot güncel iki metot ile bölütleme 

kalitesi açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. Elde edilen 

sonuçlar önerilen metodun etkili ve hızlı bölütleme 

yaptığını göstermiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Görüntü ĠĢleme, Hessian 

matrisi, Termografi, Yapay Arı Koloni, Bölütleme 

 

1. Giriş 

Termal kameralar insan gözünün göremediği 

bantlarda ki görüntüyü alarak bu görüntünün 

görülebilir hale getirilmesini sağlayan sistemlerdir. 

Termal görüntü genelde gözlemlenen nesne ve arka 

planı tarafından yayılan kızılötesi radyasyonu 

görselleĢtirmek olduğundan termal kameradan çıkan 

görüntü önemli ölçüde farklıdır. GörselleĢtirilen bu 

ısıl sahnenin bir insan tarafından anlaĢılması çoğu 

zaman güçleĢir. IR görüntü yorumlamada ölçü, 

gözlenen nesne ve çevresinin özellikleri tarafından 

etkilenir. Kameranın odak sıcaklık ayarları, 
ölçümleme ayarları gibi özellikler optimum 

olmalıdır [1]. Termal görüntü insan gözü tarafından 

algılanan alanın içerisine kızılötesi dedektörlerin 

ulaĢıp termal radyasyonu dönüĢtürmesi ile 

oluĢturulur.  Dedektörde olay baĢta emisyon olmak 

üzere kızılötesi radyasyon seviyesinin bir çok 

faktöre bağlı olmasıdır [2]. Termografik görüntüleri 

alma ve aktarmada sayısal görüntüleme iĢlemindeki 

olumsuz Ģartlar nedeniyle görüntülerde bozulmalar 

oluĢabilmektedir. Bu olumsuzluklar hem ortamdan 

hem de kameranın yapısından kaynaklanmaktadır. 

Bilgisayarlı görme teknikleri sürekli iyileĢtirmeler 

ile otomatik düĢük maliyetli video izlemelerini 

mümkün hale getirebilmektedir. DıĢ mekân 

çekimlerinde yayaların tespitini doğru modellemek 
için önemli bir sorun olan bölütlemenin iyi yapılması 

gerekir. Böylece akıllı otomatik video gözetim 

sistemleri daha baĢarılı çalıĢır. Son yıllarda çokça 

çalıĢma, insan etkinliğini tespit ederek, izlemek ve 

tanımak amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Gauss karıĢım 

modelini (GMM) kullanan çalıĢmada yayalar kısmi 

olarak belirtilmektedir [3]. Yapılan diğer bir 

çalıĢmada ise kentsel ortamlarda kalıcı nesne tespiti 

için termal ve görünür görüntülerin hatlarını 

kaynaĢtırarak Sonsuz Gauss KarıĢım Modeli 

(IGMM) kullanılarak arka plan çıkarma tekniği 
sunulmuĢtur [4]. 

2. Termal Görüntüleyiciler 

Termografik görüntülerin elde edilmesine yarayan 

termal kameralar cisimlerden yayılan ıĢınımın 

uzaktan algılanmasını sağlar. -273ºC’nin üzerindeki 

tüm cisimler belli bir sıcaklığa sahip olmalarından 

dolayı kızılötesi ıĢınım yayarlar.  Stefan-Boltzmann 

(1) kanununa göre cisimlerin sıcaklığı arttıkça, 

salınan ıĢınım miktarı da sıcaklığın 4. kuvveti ile 

artmaktadır. 

 

𝐽 = 𝜎𝑇4 (1) 
 

Burada J yüzeyden ıĢıyan enerji, σ Stefan-

Boltzmann sabiti, T ise cisim yüzey sıcaklığıdır.  

 

Termal kameralar nesne ile temas gerçekleĢtirmeden 

sıcaklık modellerini esas alan ve görüntünün genel 

yapısını bu sıcaklığa göre oluĢmuĢ renklerin 

belirlediği görüntüleme sistemidir. ġekil 1’de termal 
kameranın Ģematik görünümü verilmiĢtir. 
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ġekil 1. Termal kameranın Ģematik görünümü [5]. 

 

Termal kameralar elde ettikleri görüntüleri kızılötesi 

ıĢımayı tespit eden lensler kullanarak elde 

edebilmektedirler. Lenslerden elde edilen IR ıĢıma 

değerleri sayısal değerlere çevrilir ve ġekil 2 ve 3’te 

görüldüğü üzere yüzey sıcaklık değerlerine karĢılık 
gelecek Ģekilde farklı renklerle belirtilerek siyah-

beyaz veya renkli termografik görüntü elde edilir. 
 
 

  

ġekil 2. Termal kameranın 

siyah-beyaz görüntüsü 

ġekil 3. Termal kameranın 

renkli görüntüsü 

3. Termal Görüntülerin Analizi 

Çevremizdeki tüm nesneler sahip oldukları sıcaklığa 

bağlı olarak farklı dalga boylarında yoğunluk 

değiĢimi gösteren termal radyasyon olarak da 

adlandırılan elektromanyetik enerji yayarlar. Termal 

sistemlerin temeli de kızılötesi ıĢımaya dayanır. Yani 

bir cisim tarafından yayılan ısıdan yararlanarak onun 

görüntüsü üretilmektedir. Bu yayılan enerji nesnenin 

gerçek karakterize özelliği olan nesnenin ıĢık 

yayılım gücü (𝜀) düzeyidir. Yayma yüzeyi 

parametrelerin kimyasal özelliklerinin bir 

fonksiyonu olan sıcaklık ve dalga boyuna bağlıdır 
 𝜆 . Opak nesneler için, Kirchhoff yasasına göre 

aĢağıdaki iliĢki yazılabilir  [2]: 

 

ελ + ελ = 1   (2) 

Bu ifade ıĢık yayılım gücü (𝜀)  ve yansıtma (𝜆) 

arasındaki iliĢkiyi açıklar. Yüksek emisyonlu bir 

nesne çevre radyasyonunu çok az yansıtan anlamına 

gelir. Her pikselin parlaklığı emisyonu ile sıkı sıkıya 
bağlantılıdır. Bu bakıĢ açısı imaj oluĢturulması 

açısından son derece önemlidir [6]. 

Termal görüntülerin seçilmesinde aĢağıdaki 

özellikler etkindir: 

 DüĢük çözünürlüklü ve düĢük kontrastlıdır. 

 Açıkça görülebilir kenarları yoktur. 

 DüĢük görüntü netliği. 

 Dizi dedektör nedeniyle net görünür gürültü. 

 

Yukarıda açıklanan termal görüntülerin özellikleri 

bazen etkili gözlemi zorlaĢtırmakta hatta bazen 

imkânsız hale getirmektedir. Görüntü analizi 

yapılırken her adımda amaca uygun bir takım 

iĢlemler gerçekleĢtirilmektedir. Görüntüye 

uygulanacak iĢlemler sonrasında sistemin çıkıĢı yeni 

bir görüntü, giriĢ görüntüsünün bir kısmı veya giriĢ 

görüntüsündeki nesneler olabilir. 

 

Termal görüntüleyicide öncelikle dizi kamera 

görüntüsünden iki boyutlu imge elde edilir, sonraki 
aĢamada ise bu görüntüdeki dedektör farklılıkları 

giderilir. Sonrasında histogram eĢleme 

algoritmalarından biri kullanılarak görüntü ekrana 

verilir. Alınan termal görüntünün anlaĢılabilir olması 

için görüntüdeki gürültünün azaltılması, kenarların 

belirginleĢtirilmesi, görüntünün göz ile fark 

edilebilir Ģekle dönüĢtürülmesi için genel teknikler 

kullanılır. Genelde karĢıtlık, histogram, filtreleme, 

keskinleĢtirme, sahte renklendirme ve değiĢiklikleri 

büyütme gibi teknikler kullanılmaktadır. ĠĢlenecek 

görüntünün özelliklerine ve amaca uygun görüntü 
iĢleme tekniklerinin belirlenmesi çok önemlidir. 

 

Görüntülerinin analiz edilmelerinde öncelikli olan 

durum görüntü üzerinde ilgilenilen kısım ve geri 

kalanı arasındaki farkı ayırt etmektir. Bu da görüntü 

detayının ölçülerek, sayılarak ve boyutlandırılarak 

nesnelerin tanınması iĢlemidir. Görüntü analizinde 

giriĢ görüntü iken, görüntü geliĢtirme süreci sonunda 

çıkıĢta görüntüden elde edilen özellikler vardır. 

Görüntü geliĢtirme süreci tabii ki görüntü bilgi 

miktarını arttırmaz.  Tüm bilgiler zaten var ama 

görüntü arttırılması suretiyle belirli özellikleri 
yorumlamak, dolayısıyla daha kolay anlaĢılır bazı 

ayrıntıları fark edebilir hale gelir. 

4. Önerilen Yöntem 

Bu çalıĢmada Hessian matrisinin öz değerleri, 

Shannonentropi fonksiyonu ve yapay arı koloni 

algoritması kullanılarak termal görüntülerin 

bölütlemesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Genellikle gradient 

hesaplaması ile elde edilen türev bilgisinin yerine, 

bu çalıĢmada orijinal termal görüntünün Hessian 

matrisi ve bu matrisin Öz değer analizi yapılmıĢtır. 

Geleneksel gradient hesaplamasında görüntü ve arka 

plan arkasındaki değiĢimleri tespit etmek için basit 
piksel farkına dayanan bir türev hesaplama yöntemi 

kullanılmaktadır. Gradient iki boyutlu bir vektör 

niceliği olup pikseller hakkında hem yön hem de 

büyüklük bilgisi içerir [7]. Bir𝐼 𝑥, 𝑦  görüntüsünün 

gradient’i aĢağıdaki gibi hesaplanır: 

 

∇𝐼(𝑥, 𝑦) =  
𝐼𝑥 𝑥, 𝑦 

𝐼𝑦  𝑥, 𝑦 
 (3) 

 

𝐼𝑥 ≅ 𝐼 𝑥 + 1, 𝑦 − 𝐼(𝑥, 𝑦), 

𝐼𝑦 ≅ 𝐼 𝑥, 𝑦 + 1 − 𝐼(𝑥, 𝑦)(4) 



Burada 𝐼𝑥  ve𝐼𝑦 görüntünün sırasıyla yatay ve dikey 

gradient bilgileridir. Denklem 3 ve 4’de görüleceği 

gibi yapılan iĢlem basit bir fark alma iĢlemidir. 

Ancak, bir 𝐼𝑥  görüntüsünün lokal davranıĢlarını daha 
detaylı analiz etmek için, görüntünün ikinci 

mertebeden türev bilgisinden oluĢan Hessian matrisi 

kullanılabilir. Hessian matrisi karesel ve simetrik bir 

matris olup bir fonksiyonun ikinci mertebeden kısmi 

türevlerinden oluĢur [6]. Gri seviye bir görüntüdeki 

bir noktanın𝜎 ölçeğinde Hessian matrisi aĢağıdaki 

gibi ifade edilir: 

 

𝐻𝜎(𝑥, 𝑦) =  
𝐼𝑥𝑥 𝐼𝑥𝑦
𝐼𝑦𝑥 𝐼𝑦𝑦

 (5) 

 

Burada 𝐼𝑥𝑥  ,  𝐼𝑦𝑦  , 𝐼𝑦𝑥  görüntünün sırası ile x , y , 

xy  yönlerindeki ikinci mertebeden türev bilgileridir. 

Klasik gradient hesaplaması ile karĢılaĢtırıldığında, 

Hessian matrisi görüntüdeki temel yönlerin elde 

edilmesinde gradient’e göre daha uygundur. Çünkü 

Hessian matrisindeki ikinci mertebeden türev bilgisi 

görüntülerde doku bilgilerinin değiĢimlerini elde 

etmede gradient’e göre daha ayırt edici bilgi 

sunmaktadır [6]. Hessian matrisinin öz değer-öz 
vektör analizinin arkasındaki temel neden ise, 

görüntü yüzeyindeki temel yönleri ve temel 

eğrilikleri tespit etmektir. Bu nedenle, görüntünün 

ikinci mertebeden yapısının detaylı bir biçimde 

analiz edilmesi gerekir. Hessian matrisinin öz 

değerleri aĢağıdaki gibi elde edilebilir [8]: 

 

𝜆 = ± 
(𝐼𝑥𝑥 −𝐼𝑦𝑦 )2

4
+  𝐼𝑥𝑦  

2
+

𝐼𝑥𝑥 +𝐼𝑦𝑦

2
(6) 

 

Buradan elde edilecek 𝜆1  ve 𝜆2  öz değer matrisleri 

görüntü hakkında kıymetli bilgiler içermektedir. Bu 
çalıĢmada hesaplanan iki öz değer bilgisi 

kullanılarak 𝐿 × 𝐿′  boyutunda 𝜆1 - 𝜆2  eĢ oluĢum 

matrisi 𝐶 = [𝑐𝑖𝑗 ]𝐿×𝐿′  inĢa edilmiĢtir. Burada  

𝐿 = 𝐿′ = 256’dır ve görüntüdeki gri seviye sayısını 

ifade eder. Gri seviye oluĢum matrisi termal 

görüntünün tüm karakteristiğini içermekte olup, 

sonraki adımda entropi fonksiyonunda kullanılmıĢtır. 

OluĢturulan bu matriste 𝑐𝑖𝑗  ifadesi 𝜆1 𝑚, 𝑛 = 𝑖  ve 

𝜆2 𝑚, 𝑛 = 𝑗  Ģartını sağlayan piksel çiftlerinin 

sayısını ifade etmektedir. Bu yüzden eĢ oluĢum 

matrisindeki 𝑐𝑖𝑗  olasılığını ifade eden 𝑝𝑖𝑗  ifadesi 

aĢağıdaki gibi hesaplanmıĢtır: 

 

𝑝𝑖𝑗 =
𝑐𝑖𝑗

  𝑐𝑖𝑗
𝐿′ −1
𝑗=0

𝐿−1
𝑖=0

 

(7)  

OluĢturulan iki boyutlu eĢ-oluĢum matrisinde 

görüntüyü eĢikleyecek piksel değerinin koordinatları 

(𝑠, 𝑡) ile ifade edilirse, bu (𝑠, 𝑡) değerleri eĢ oluĢum 

matrisini ġekil4’de görüldüğü gibi dört alt bölgeye 

ayırır. Burada 𝑠 değeri 𝜆1 görüntüsünün eĢik değeri, 

𝑡 ise 𝜆2 görüntüsünün eĢik değerini ifade etmektedir. 

 
ġekil 4.𝜆1 ve 𝜆2 bilgileri ile elde edilen gri seviye eĢ 

oluĢum matrisi 
 

ġekil 4’de A, B, C, D bölgeleri dört alt bölgeyi ifade 

etmektedir. Eğer A ve C bölgeleri sırasıyla termal 

nesne ve arka planı, B ve D bölgelerinin ise sırasıyla 

termal nesnelerdeki kenar ve doku bilgileri ile arka 

plandaki kenar ve doku bilgilerini temsil ettiği 

varsayıldığında, bu bölgelerin Shannon entropisi 

aĢağıdaki gibi hesaplanır [9]: 

 

𝐻𝑔𝑟𝑒𝑦  𝑠, 𝑡 =
1

2
  −  𝑝𝑖𝑗

𝐵 log2 𝑝𝑖𝑗
𝐵𝐿′

𝑗 =𝑡+1
𝑠
𝑖=0  +

 −  𝑝𝑖𝑗
𝐷 log2 𝑝𝑖𝑗

𝐷𝐿′ −1
𝑗 =𝑡+1

𝐿−1
𝑖=s+1   (8) 

 

Bu bölgelerin optimum entropi değerleri yukarıdaki 
gibi hesaplanarak termal görüntüyü bölütleyecek en 

uygun eĢik değer tespit edilir. Elde edilen  𝑠, 𝑡  

değerlerinden maksimum olanı bölütlemede eĢik 

değer olarak kullanılır. 

 

GeliĢtirdiğimiz yöntemde Shannon entropi 

fonksiyonunu optimize etmek için Yapay Arı Koloni 

algoritması kullanılmıĢtır. Yani Shannon fonksiyonu 

Yapay Arı Koloni algoritmasının uygunluk 

fonksiyonu olarak kullanılmıĢtır. Yapay arı koloni 

algoritması 2005 yılında DerviĢ Karaboğa tarafından 
geliĢtirilmiĢtir [10]. Nümerik fonksiyon 

optimizasyonu için önerilen yapay arı koloni 

algoritması, doğal arı kolonilerinin davranıĢlarını 

temel alıp matematiksel olarak modelleyen bir 

optimizasyon algoritmasıdır. Kaynağını gerçek 

doğadan alan algoritmaların yeni bir dalı olan bu 

algoritma, arıların içgüdülerinden gelen problem 

çözme becerilerini kullanan etkili metasezgisel 

yöntemler geliĢtirebilmek için arı davranıĢlarının 

modellenmesine odaklanmıĢtır. Görüntü iĢleme 

alanında çok fazla kullanılmayan bu algoritma bazı 
bölütleme çalıĢmalarında kullanılmıĢtır [11]. Bu 

çalıĢmada kullanılan Yapay Arı Koloni 

algoritmasının parametreleri Tablo 1’de görüldüğü 

gibi ayarlanmıĢtır. 
 
 



Tablo 1. Bu çalıĢmada kullanılan Yapay Arı 

Koloni algoritmasının parametre değerleri. 

Parametre Değeri 

Arı sayısı (iĢçi+gözcü) 20 

Maksimum çevrim sayısı 30 

Limit 10 

ÇalıĢtırma sayısı 1 

Amaç fonksiyonu Shannon 

 

5. Deneysel Sonuçlar 

Bu bölümde önerilen termal görüntü bölütleme 
metodunun uygulama sonuçları sunulmuĢtur. 

GeliĢtirilen metot, GMM ve MaG metotları ile 

bölütleme doğruluğu açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. 

KarĢılaĢtırma yapılan metotların sonuçları orijinal 

makalelerinden alınmıĢtır. Uygulamalarda kullanılan 

sonuçlar OTCBVS termal görüntü veri tabanından 

alınmıĢtır [12]. Görüntü bölütleme çalıĢmalarının 

doğruluğunu ölçmede kullanılan birçok kriter vardır. 

Bu çalıĢmada bölütleme doğruluğunu ölçmek için 

Pratt’ın FOM (Figure Of Merit) kriteri kullanılmıĢtır 

[13]. FOM kriteri aĢağıdaki gibi ifade edilmektedir: 

 

𝐹𝑂𝑀 =
1

𝑚𝑎𝑥  𝐸𝐷 ,𝐸𝐼  
 

1

1+𝛼 𝑑𝑖 

𝐸𝐷
𝑖=1  (9) 

 

Burada 𝐸𝐷 ve 𝐸𝐼 sırasıyla tespit edilen ve ideal obje 

kenarları göstermektedir. 𝑑𝑖𝑖 . tespit edilen kenar 

noktasının ideal kenar noktasına uzaklığını, 𝛼 ise 1 

olarak aldığımız ölçekleme sabitidir. FOM değerinin 

1 olması mükemmel bölütlemeyi ifade etmektedir. 
ġekil 5’de üç görüntü üzerinde elde edilen sonuçlar 

görülmektedir. ġekil 5-b’de görüleceği gibi GMM 

metodu termal nesneleri gürültülü bir biçimde 

bölütlemiĢtir.  Dolayısıyla arka plan ve nesneler 

arasında yeteri ölçüde ayrım yapılamamıĢtır. Ayrıca 

görüntüdeki termal nesnelerin sınırları yeteri kadar 

doğru elde edilememiĢtir. Önerilen metot ise (ġekil 

5-c) gürültüye karĢı oldukça keskin ve daha doğru 

nesne sınırları elde edebilmiĢtir.  

   

   

   
(a) (b) (c) 

ġekil 5. Önerilen metot ile GMM metodunun 

bölütleme sonuçları. 

Tablo 2’de ġekil 5’deki bölütleme sonuçlarına ait 

FOM kriteri sonuçları görülmektedir. FOM 

sonuçlarından da görüleceği gibi ikinci mertebeden 

analiz sayesinde daha ayırt edici öznitelikler elde 

edildiği için önerilen metot daha yüksek FOM 

değerlerine sahiptir. Termal görüntülerin ikinci 

mertebeden analizleri bize kenar bilgisinin yanında 

nesnelerin köĢe bilgilerini de kullanma imkânı 

sağlamıĢtır. 
 

   

   

(a) (b) (c) 

ġekil 6. Önerilen metot ile IGMM metodunun 

bölütleme sonuçları. 
 

ġekil 6’da ise IGMM metodu ile önerilen yönteme 

ait sonuçlar verilmiĢtir. ġekil 6-a’da görüldüğü gibi 

orijinal termal sokak görüntülerinde insan ve diğer 

nesneler çoklukla bulunmaktadır. Ayrıca insan ve 

diğer nesnelerin parlaklık değerleri birbirine çok 

yakın olduğu için istenen ölçüde bölütleme yapmak 
zordur. Ancak önerilen yöntem IGMM yöntemine 

göre arzu edilen insan bölütlemesini daha doğru 

olarak gerçekleĢtirmiĢtir (ġekil 6-c). Bölütleme 

sonuçlarına ait FOM sonuçları da bunu 

göstermektedir. GeliĢtirdiğimiz metot sayesinde 

görüntünün her bir pikseline ait öz değer bilgileri 

hesaplandığı için piksellerin davranıĢları en ayrıntılı 

olarak analiz edilebilmiĢtir.  
 

Tablo 2. ġekil 5’deki bölütlemelere ait FOM 

sonuçları. 

Ġmge Önerilen metot 
GMM 

metodu 

Birinci satır 0.5412 0.3895 

Ġkinci satır 0.4862 0.3248 

Üçüncü satır 0.5246 0.4765 
 

GeliĢtirilen metotta bir boyutlu Gaussian filtreleri 

kullanılarak iki boyutlu konvolüsyon iĢlemine 

dayanan türev hesaplaması yapılmıĢtır. Bu nedenle 

Hessian matrisinin hesaplanması daha hızlı 
yapılmıĢtır. Bu nedenle önerilen metot hızlı 

çalıĢmaktadır. Ayrıca Yapay Arı Koloni 

algoritmasının optimum entropi değerine hızlı 

yakınsaması nedeniyle önerilen metodun zaman 

hesaplama maliyeti oldukça düĢüktür. 

KarĢılaĢtırmada kullanılan metotların çalıĢma 

zamanları hakkında herhangi bir bilgi verilmediği 

için herhangi bir zaman karĢılaĢtırması 

yapılamamıĢtır. Ancak Yapay Arı Koloni 



algoritması neredeyse ilk iterasyonlarda optimum 

eĢik değeri hesaplamaktadır.  
 

Tablo 3. ġekil 6’daki bölütlemelere ait FOM 

sonuçları. 

Ġmge Önerilen metot 
IGMM 

metodu 

Birinci satır 0.4512 0.4012 

Ġkinci satır 0.4378 0.3168 
 

6. Sonuçlar 

Bu çalıĢmada Hessian matrisi ve onun öz değerleri 

kullanılarak termal görüntülerin bölütlemesi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Termal görüntülerin 

bölütlenmesinde literatürde pek sık rastlanmayan 

Hessian matrisi, öz değerler ve Yapay Arı Koloni 

Algoritması birlikte kullanılarak optimum entropi 

değerinin hesaplanması gerçekleĢtirilmiĢtir. Termal 

görüntülerin detaylı karakterizasyonlarını sağlamak 

için gradient gibi birinci mertebeden yöntemler 

yerine Hessian matrisi gibi ikinci mertebeden 
diferansiyel analiz metotları kullanılmıĢtır. Elde 

edilen bölütleme sonuçları önerilen metodun genel 

olarak hızlı ve etkili bir bölütleme gerçekleĢtirdiğini 

göstermiĢtir. Bazı görüntülerde termal nesnelerin 

tüm noktaları tam olarak elde edilemese de, 

yapacağımız daha sonraki çalıĢmalarda önerilen 

metodun daha kesin ve etkili sonuçlar vermesini 

sağlayacağız.  
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