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Abstract— Infrared radiation oscillates from all objects in any 

amount according to their structure.  Since thermal cameras 

work with different optical spectra, they provide a heat map by 

detecting this infrared heat- emitted by objects- which human 

cannot see. Thus, it is possible to decompose the objects by 

benefiting from the temperature difference and the living/lifeless 

objects can be identified separately. However, it is detected many 

times that the thermal cameras are effected by the bad weather 

conditions and noise, apart from this  it is recognized that their 

brightness level is low/high and their contrast settings are not 

proper. Especially like a black colored umbrella, substances 

blocking the heat emitted from objects make the image detection 

more difficult. Because of all these negative reasons, it is difficult 

to distinguish the objects accurately and select them clearly. The 

quality and improvement of imageries were aimed through this 

method whose base is developed by means of derivative practices 

known as mathematical and geometrical facts by applying to 

thermal imageries. In this study, differential calculations and 

thermal, literally, the evidence of objects that emit some amount 

of heat and the elimination of noise in the imagery and emphasis 

of thermal object were carried out. Experimental results also 

reveal the objects to be more evident. Through this method, 

various problems coming out of imagery analysis and illusions 

will be prevented. 

 

Keywords—Image processing, Fourier Transform, Image 

enhancement, Thermography. 

 

Özet—Tüm cisimlerden yapılarına göre az veya çok kızılötesi 

ışınım salınır. Termal kameralar farklı optik spektrumlarda 

çalıştıkları için insanların gözle göremediği ancak cisimlerden 

salınan bu kızılötesi ısıyı algılayarak cisimlerin bir renk 

haritasını çıkarırlar. Bu sayede ısı farklılığı mantığından 

yararlanarak nesnelerin ayrıştırılması mümkün olur ve 

canlı/cansız nesneler ayrı ayrı tespit edilebilir. Ancak çoğu zaman 

termal kameralar ile alınan görüntülerin olumsuz hava 

şartlarından etkilendiği,  gürültülü olduğu, parlaklık seviyesinin 

düşük/yüksek olduğu ve zıtlık ayarlarının düzgün olmadığı tespit 

edilmiştir. Özellikle siyah renkli şemsiye gibi, nesnelerden salınan 

ısıyı engelleyici cisimler görüntüyü algılamayı daha da 

zorlaştırmaktadır. Bütün bu olumsuz nedenlerden dolayı 

nesneleri birbirinde tam olarak ayırt etmek ve nesneleri gözle 

görülür bir şekilde rahatça seçmek elbette güçleşecektir. Bu 

çalışmada temeli türev uygulamalarına dayanarak geliştirilen bir 

yöntemle bilinen matematiksel ve geometrik gerçekler termal 

görüntülere uygulanarak görüntülerin kalitesinin arttırılması ve 

iyileştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada görüntü üzerinde 

yapılan diferansiyel hesaplamalar ile görüntünün içerdiği termal  

 

yani belirli miktarda ısı yayan nesnelerin belirginleştirilmesi ve 

elde edilen yeni görüntü ile görüntüdeki gürültünün giderilmesi 

ve termal nesnenin vurgulanması gerçekleştirilmiştir. Deneysel 

sonuçlar da nesnelerin daha belirgin olduğunu göstermektedir. 

Geliştirilen bu uygulama yönteminin yardımı ile görüntülerin 

analizi ve görüntü yanılması sonucu oluşabilecek çeşitli 

olumsuzluklarında önüne geçilebilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler—Görüntü İşleme, Fourier Dönüşümü, 

Görüntü İyileştirme, Termografi. 

 

I. GİRİŞ 

ermal kameralar son yıllarda sanayi, güvenlik ve 

bilgisayar görmesine ihtiyaç duyulan farklı alanlarda 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu kameralar farklı optik 

spektrumlarda çalıştıkları için insanların gözle göremediği 

ancak ortamdaki nesnelerden salınan kızılötesi ısıyı 

algılayarak cisimlerin bir renk haritasını çıkarırlar. Bu sayede 

ısı farklılığı mantığından yararlanarak nesnelerin ayrıştırılması 

mümkün olur ve canlı/cansız nesneler ayrı ayrı tespit 

edilebilir. Ancak çoğu zaman termal kameralar olumsuz hava 

şartlarından, gürültü probleminden, parlaklık seviyesinin 

düşük/yüksek olduğu durumlardan olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Özellikle siyah renkli şemsiye gibi, 

nesnelerden salınan ısıyı engelleyici cisimler görüntüyü 

algılamayı daha da zorlaştırmaktadır. Bütün bu olumsuz 

nedenlerden dolayı nesneleri birbirinden tam olarak ayırt 

etmek ve nesneleri gözle görülür bir şekilde rahatça seçmek 

amacıyla literatürde farklı çalışmalar yapılmıştır. Termal 

imgeler üzerinde hatalı piksellerin tespit edilmesi için 

önerilmiş olan algoritma canlı nesne ayrıştırılması için adapte 

edilerek kullanılır ve bu şekilde nesnelerin canlı ve cansız 

olmak üzere iki sınıfa ayrıştırılması sağlanır [1]. Geometrik 

bilgilerinde yardımıyla termal kamera ile yüzün ısı haritası 

çıkarılabilir. Bu ısı haritalarından yola çıkarak kişilerin yüz 

ifadeleri tanınabilir [2-3].    

Termal kameralar insan gözünün göremediği bandlarda ki 

görüntüyü alarak bu görüntünün görülebilir hale getirilmesini 

sağlayan sistemlerdir. Görüntü alma veya aktarma esnasında, 

sayısal görüntüleme işlemindeki bir takım olumsuz şartlar 

nedeniyle görüntülerde bozulmalar oluşabilmektedir. Bu 

bozulmalar hem ortamdan hem de kameranın yapısından 
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kaynaklanmaktadır. Görüntü iyileştirme teknikleri (gürültüyü 

azaltan, kenar belirginleştiren, kontrast artıran) kullanılarak 

görüntü üzerindeki bozulmaların giderilmesine yönelik çok 

sayıda araştırma yapılmış ve birçok yöntem geliştirilmiştir.  

 

II. TERMAL KAMERALAR 

Termal kamera, çeşitli sektörlerde kullanılan, alanların ya 

da parçaların normalin üzerindeki sıcaklıklarını ya da 

soğukluklarını ölçebilen pahalı tanı cihazlarıdır. Bu cihazlar 

nesnelerden yayılan termal enerjiyi ölçmeye yarayan 

lenslerden ve algılayıcılardan oluşur. Termal kamera, 

kızılötesi dalga boyu spektrumunda, ekipmanla doğrudan 

temas gerçekleştirmeksizin sıcaklık modellerini algılayan 

cihazdır. Görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen IR 

enerjiyi (ısıyı) esas alan ve görüntünün genel yapısını IR 

enerjiye göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği 

görüntüleme sistemidir. Normal kameralar görüntüyü ışık 

sayesinde oluştururken termal kameralar görüntüyü ısı 

sayesinde oluştururlar. Şekil 1’de termal kameranın şematik 

görünümü verilmiştir.  

 

 
Şekil 1: Termal kameranın şematik görünümü [10]. 

 

Bu tür kameralarda kullanılan objektifler çok küçük sıcaklık 

farklarını yakalayabilen (0.01 °C gibi) ve bu farklılıktan 

görüntü oluşturabilen özelliklerdedir. Ayrıca görüntü 

oluşturabildikleri belli bir sıcaklık aralığına sahiptirler. Her 

sıcaklık değerinde farklı IR yayılımlar olduğu ve her IR 

yayılımın farklı dalga boyuna sahip olmasından dolayı da bu 

objektifler belli sıcaklık aralıklarında görüntü verebilirler. 

Askeri amaçlı olanlar genellikle doğada bulunan cisimlerin 

ortak IR yayılımlarının olduğu 8 ile 14 µm dalga 

boyuna duyarlı oldukları gibi endüstriyel tipte olanlar daha 

düşük dalga boylarında hassas üretilirler ve daha yüksek veya 

daha düşük sıcaklıklarda da görüntü oluşturabilme 

özelliklerine sahip olabilmektedirler [4]. 

Termal kameralar elektrikli ekipmanları ve süreç 
ekipmanlarını denetlemek, sağlık, savunma, veterinerlik, 

endüstriyel, çevre ve sivil birçok alanda kullanılmaya 

başlanmıştır [5].  Tablo 1’de termal kameraların birkaç 

uygulama alanı verilmiştir. 

 

 

 

 
 

Tablo 1: Termal kamera kullanım alanları [6]. 
 

Savunma Nesne tanımlama, keşif yapma vb. 

Sağlık Damar tıkanıklıklarının tespiti, mamografi, kırık 
bölge tespiti vb. 

Endüstriyel Motorlar, dağıtım merkezleri, trafolar vb. 

İnşaat Çatı rutubeti kontrolü, hava sızıntısı vb. 

Çevre Yer altı kaynaklarının bulunması, kirlilik kontrolü vb. 

Sivil Yangınla mücadele, suçla mücadele vb. 

 

III. TERMAL GÖRÜNTÜLERİN İŞLENMESİ 

Doğada bulunan tüm nesneler sahip oldukları sıcaklığa 

bağlı olarak farklı dalga boylarında yoğunluk değişimi 

gösteren termal radyasyon olarak da adlandırılan 

elektromanyetik enerji yayarlar. Dalga boyu 0.7µm’den daha 

uzun, 0.4µm’den daha kısa ışımaya infrared ışıma (radyasyon) 

denir. Termal görüntüleme sistemlerinin temeli de infrared 

ışımaya dayanır yani bir cisim tarafından yayılan ışımadan 

yararlanarak onun görüntüsünü üretme esasına dayanır.  

Görüntü işleme teknikleri görüntüyü elde etme, görüntü 

zenginleştirme, görüntü iyileştirme, görüntü sıkıştırma, 

morfolojik işlemler, bölütleme, sunma ve tanıma gibi 

adımlardan meydana gelir. Her bir adımda, amaca uygun bir 

takım işlemler gerçekleştirilmektedir.  Görüntüye uygulanacak 

işlemler sonrasında sistemin çıkışı; yeni bir görüntü, giriş 

görüntüsünün bir kısmı veya giriş görüntüsündeki nesneler 

olabilir. 

 

A. Görüntünün Elde Edilmesi 

Termal kamerada ilk işlem dizi kamera görüntüsünden iki 

boyutlu imge elde etmek, ikinci aşamada ise bu görüntüdeki 

dedektör farklılıkları gidermektir. Sonrasında histogram 

eşleme algoritmalarından biri kullanılarak görüntü ekrana 

verilir. Termal kameralar gündüz kameralarından farklı olarak 

düzenli dedektör pikselleri barındırmazlar. Bazı yüksek menzil 

kameralarda kenar güçlendirme özelliği de kullanılmaktadır. 

Yüksek menzilli termal kameralar çoğunlukla dizi dedektör 

yapısına sahiptir. Bu yapıda, dizi dedektör mekanik olarak tek 

bir yönde hareket ettirilerek sahne taranır ve görüntü elde 

edilir. 

 

B. Görüntü İyileştirme 

Görüntü içerisindeki gürültünün azaltılması, kenarların 

belirginleştirilmesi, karşıtlığın artırılması, insan gözünün fark 

edemediği ancak görüntünün içinde bulunan bilgilerin göz ile 

fark edilebilir şekle dönüştürülmesi için kullanılan tekniklerin 

genelidir. Genelde karşıtlık, histogram, filtreleme, 

keskinleştirme, sahte renklendirme, ve değişiklikleri büyütme 

gibi teknikler kullanılmaktadır. İşlenecek görüntünün 

özelliklerine ve amaca uygun görüntü işleme tekniklerinin 

belirlenmesi çok önemlidir. 

 

C. Görüntü Analizi 

Nesnelerin görüntülerinin analiz edilmelerinde öncelikli 

olan konu görüntü üzerinde ilgilenilen kısım ve “geri kalanı” 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dalgaboyu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dalgaboyu
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arasındaki farkı ayırt etmektir. Bu da görüntü detayının 

ölçülerek, sayılarak ve boyutlandırılarak nesnelerin tanınması 

işlemidir. Görüntü analizinde giriş görüntü iken, çıkışta 

görüntüden elde edilen özellikler vardır.  Görüntü içerisinde 

ilgilenilen kısmı bulmaya yarayan tekniklere bölümleme 

teknikleri denmektedir. Bölümleme tekniklerinde parlaklık 

eşik değeri olarak verilen bir θ değeri seçilir ve görüntüye 

uygulanır. Algoritma açık renk üzerinde koyu kısımları ya da 

tersi olarak koyu zemin üstünde parlak kısımları arar. Sonuçta 

“nesne” ve “arkaplan” olarak iki kısım belirlenir. Şekil 2’de 

sokaktaki termal yaya görüntüsünün eşikleme işlemine tabi 

tutulmuş görüntüsü verilmiştir. 

 

   
             (a) Termal görüntü                     (b) Eşikleme sonucu 

 

Şekil 2: Eşikleme işlemine tabi tutulan termal sokak görüntüsü. 

 

IV. GELİŞTİRİLEN UYGULAMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmada matematiksel morfoloji, gradient bilgisi ve 

fourier dönüşümü birlikte kullanılarak termal görüntülerin 

iyileştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca görüntünün arka 

planı, görüntüde bulunan gürültü ve diğer istenmeyen nesneler 

yok edilmiştir. Giriş görüntüsü morfolojik işlemler ile kısmen 

iyileştirilerek, iyileştirilen görüntünün kenar haritası gradient 

tekniği ile elde edilmiştir [7]. Elde edilen kenar görüntüsünde 

var olan az miktarda gürültü fourier dönüşümü yardımıyla 

giderilerek termal görüntüdeki nesneler belirgin bir şekilde 

ortaya çıkarılmıştır. Fourier dönüşümü ile termal görüntü 

frekans uzayına taşınır ve bir frekans maskesi kullanılarak 

termal görüntü belirli bir iterasyon sayısına ulaşıncaya kadar 

iyileştirilir. Her iterasyonda elde edilen daha iyi kenar 

sonuçları başlangıç kenarları olarak alınır ve sonraki 

iterasyona verilir. Bu şekilde her iterasyon bir önceki 

iterasyonda elde edilen yatay ve dikey kenar bilgilerini 

kullanır. Bu çalışmada Fourier dönüşümü, görüntüde sık 

tekrarlanan piksel değerlerini ortaya çıkarmak ve vurgulamak 

için kullanılmıştır. Fourier dönüşümüne giriş görüntüsünün 

kenar haritası verildiği için, görüntünün sıklıkla tekrar eden 

piksellerde kenar pikselleri olmaktadır [8]. Bu şekilde yaklaşık 

30 iterasyon sonucunda termal görüntüdeki kenar değerleri 

görüntü arka planının üzerinde doğrudan göze çarpmaktadır. 

Dolayısıyla bölütleme, nesne takip gibi ileri uygulamalarda 

girişte kullanılan gürültülü ve karmaşık termal görüntü yerine, 

geliştirilen teknik ile elde edilen görüntü kullanılabilir. İleri 

uygulamalarda iyileştirilen termal görüntü kullanımı 

kullanılacak yöntemlerin doğruluğunu, kalitesini ve hızını 

olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü elde edilen iyileştirilmiş 

termal görüntüde gürültü bulunmamakla birlikte parlaklık ve 

zıtlık düzeyleri optimum şekilde elde edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fourier dönüşümü ve parametrelerin ayarlanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3: Geliştirilen tekniğin akış diyagramı basamakları.  

 

A. Termal Görüntülerin Elde Edilmesi 

Çalışmada kullanılan görüntüler sadece eğitim ve araştırma 

amaçlı olarak kullanılan OTCBVS veri tabanına aittir [9]. 

Görüntüler OTCBVS’nin  Dataset 01: OSU Termal Yaya 

Veritabanı bölümünden alınmıştır. Bu görüntülerin özellikleri: 

  İlgili konu: Termal görüntülerde kişi algılama. 

  Sensör detayları: Raytheon 300D termal sensör 

çekirdek,   75 mm mercek, 8 katlı binanın çatı üzerine 

monte kamera, odaklama kontrolü manuel. 

  Veri detayları: Ohio Eyalet Üniversitesi kampüsünde 

yaya kavşağı. Dizilerinin sayısı = 10, Görüntülerin 

toplam sayısı = 284. Görüntülerin formatı = 8-bit 

grayscale bitmap. Görüntü boyutu = 360 x 240 piksel. 

Örnekleme oranı =  non-uniform 30Hz. 

 

B. Morfolojik İşlemler 

Morfoloji, şekil analizleri yapmaya yarayan ve 

matematiksel işlemlere dayanan bir çıkış yöntemidir. 

Görüntülerde istenmeyen nesneleri ve gürültüleri kaldırmak ve 

görüntüyü iyileştirmek için sıklıkla başvurulan bir tekniktir. 

Görüntüye uygulanacak morfolojik operatörler morfolojik 

açma, morfolojik kapatma, dilate (açmak) ve erode 

(aşındırma) işlemleridir. Morfolojik işlemlerde çeşitli yapı 

elemanları kullanılmaktadır. Bu çalışmada yapı olarak küre 

yapı elemanı kullanılmıştır. Şekil 4’de örnek bir termal 

Giriş Görüntüsü 
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görüntü ve morfolojik adımlar sonrası elde edilen çıkış 

görüntüsü görülmektedir. 

 

  
     a) Orijinal termal görüntü                (b) Kapatma işlemi 

  
               (c) Dilate işlemi                     (d) Sınır temizleme işlemi 

 

Şekil 4: Termal sokak görüntüsüne morfolojik işlemlerin sırayla 

uygulanışı. 

 

C. Kenar Haritası Oluşturma 

Bu çalışmada termal görüntülerin iyileştirilmesi 

amaçlandığı için, kenarlarının bulunması veya vurgulanması 

önemli bir aşamadır. Bu nedenle giriş görüntüsünün kenarları 

sobel filtresi ile bulunarak kullanılan yönteme giriş olarak 

verilmiştir. Sobel operatörü yatay ve düşey yöndeki türevleri 

hesaplamak için 3x3’lük maskeler kullanır. I giriş görüntüsü 

olmak üzere, Sobel operatörlerinin cevabı bu giriş 

görüntüsünün 3x3’lük denklem (1)’de verilen maskelerle 

katlanmasıdır [1]. 

 

𝑆𝑥 =   
1 0 −1
2 0 −2
1 0 −1

 ∗ 𝐼             𝑆𝑦 =   
1 2 1
0 0 0

−1 2 −1
 ∗ 𝐼               (1) 

 

Şekil 5’de örnek bir termal görüntü ve bu görüntünün Sobel 

filtresi ile elde edilen kenar sonucu verilmiştir.  

 

  
      (a) Orijinal termal görüntü           (b) Sobel sonucu 

 

Şekil 5: Sobel algoritması uygulanmış Termal sokak görüntüsü. 

 

D. Eğim Hesaplama 

Matematiksel olarak bir nümerik fonksiyonun birinci sıra 

koşulları bize sadece dönüm noktaları hakkında bilgi verir. 

Matematiksel olarak eğim ifadesi denklem (2)’de verilmiştir; 

 

∇𝐿 𝑥, 𝑦 =  
𝐿𝑥 𝑥, 𝑦 

𝐿𝑦  𝑥, 𝑦 
                                                    (2) 

 

Denklem (2)’de görüleceği gibi eğim iki boyutlu bir 

vektördür ve her noktada değişen hem yön hem de büyüklük 

bilgisi içermektedir. Termal görüntüler için Lx ve Ly bilgisi 

görüntünün piksel koordinatlarıdır. Eğim hesaplaması ile 

görüntünün 1. sıra şartları incelenmiş olur ve bize o noktadaki 

dik eğim yönünü verir. . Bu bilgiler çerçevesinde görüntünün 

1. türevi alındığında, kenar noktaları bulunmuş olur. Buradan 

hareketle bir termal görüntünün gradienti bize görüntünün 

kenarları ile ilgili bilgi verir. Literatürde görüntünün 

gradientinin büyüklüğü bulunarak kenarların daha iyi 

vurgulanması gerçekleştirilmiştir [7]. Bu nedenle elde 

ettiğimiz eğim bilgisinin büyüklüğü bulunur. Eğimin 

büyüklüğünü hesaplamak için denklem (3) kullanılır: 

 

𝑀𝑎𝑔𝐺𝑟𝑎𝑑 = 𝑓𝑥2 + 𝑓𝑦2                                                           (3) 

 

Burada fx ve fy kenar görüntüsünün yatay ve dikey yöndeki 

gradient matrisleridir. Termal görüntünün yatay ve dikey yani 

x ve y yönlerindeki eğimleri görüntüdeki nesneleri kabarık 

şekilde yansıtmaktadır. Ancak termal nesnelerin sınırlarını 

istenen oranda belirginleştirmemiştir.  

 

 
(a) Orijinal termal görüntü 

  
               (b) Yatay türevi                              (c) Dikey türevi 

 
Şekil 6: X, Y yönlerinde gradientleri alınmış bir termal görüntü. 

 

E. Fourier Dönüşümü ve Parametrelerin Ayarlanması 

Elde edilen gradient büyüklüğündeki ham kenar bilgilerini 

daha iyi hale getirmek ve görüntüde halen var olan gürültü 

bilgilerini en aza indirgemek için literatürde Fourier 

dönüşümünden yararlanılmıştır [8]. Hızlı Fourier dönüşümü 

herhangi bir işareti frekans uzayında incelememize imkân 

sağlayan istatistik tabanlı matematiksel bir dönüşüm 

yöntemidir. Birbirine girmiş frekans demetlerini ayrıştırarak 

hangi frekansta ne kadar genlik büyüklüğünde frekans 

olduğunu bize hesaplar. Bunun yanında zaman uzayında 

bulunan bir sinyali eşdeğer frekans uzayı sinyaline 

dönüştürerek sinyalde bulunan ve elde edilmesi ile farklı 

bilgiler sağlayacak olan bilgileri Hızlı Fourier Dönüşümü ile 
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elde etmek mümkündür. 

Sinyal işlemede sıklıkla kullanılan bu dönüşüm 2 veya 3 

boyutlu bir sinyal olan termal görüntülerde de 

kullanılabilmektedir. Çünkü bir sinyal olan görüntüde tekrar 

eden piksel değerlerini, bu piksellerin koordinatlarını ve tekrar 

sayıları gibi bilgileri elde edebilmek görüntüyü analiz etmede 

kolaylıklar sağlamaktadır. Görüntünün kenarlarını bulmak için 

yapılan çalışmalarda hızlı fourier dönüşümünden 

faydalanılmıştır [7]. Termal görüntülerde de bu dönüşümden 

faydalanılarak özellikle görüntüdeki ısıya duyarlı nesnelerin 

bulundukları yer ve bu nesnelerin sınır çizgilerini elde etmek 

mümkündür. Bu nedenle 1. veya 2. türev ile elde edilen 

öncelikli sınır bilgileri fourier dönüşümü ile iyileştirilerek hem 

görüntüdeki gürültü giderilir hem de sınır piksellerin net 

şekilde vurgulanması gerçekleştirilmiş olur. 

Görüntü işlemede fourier dönüşümü kullanmak için bir 

maskeleme oluşturulmalıdır. Bu maskeleme için frekans 

düzleminde bir optik transfer fonksiyonu nesnesi 

tanımlanmıştır. Algoritmada kullanılan ve giriş görüntüsü 

boyutunda oluşturulan örnek bir optik transfer fonksiyonu 

maskesi Şekil 7’de görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 7: Optik transfer fonksiyonu maskesi. 

 

Denklem (4)’de yöntemde faydalanılan optik transfer 

fonksiyonu maskesinin formülü verilmiştir.  

 

𝑒𝑖𝑔𝐷𝑡𝐷 = 𝑎𝑏𝑠 𝑝𝑠𝑓2𝑜𝑡𝑓  1, −1 ,  𝑚, 𝑛   
2

         

+ 𝑎𝑏𝑠 𝑝𝑠𝑓2𝑜𝑡𝑓  1; −1 ,  𝑚, 𝑛   
2

               (4)  
 

Optik transfer fonksiyonu maskesi her tekrarda kullanılarak 

giriş termal görüntüsünün yatay ve dikey türevlerine çarpan 

olarak etki ettirilmektedir. Bu maske bir frekans alanı 

oluşturarak matlab ortamında fourier dönüşümüne imkân 

tanımaktadır. Fourier dönüşümünün sonucu karmaşık içerikli 

olduğu için bu sonucu tekrar gerçel sayı yapmak ve görüntüyü 

frekans uzayından tekrar zaman uzayına çekmek için ters 

fourier dönüşümü uygulanmıştır. 

 

F. Yatay ve Dikey Türevlerin Elde Edilmesi 

Her iterasyon adımında bir önceki iterasyonda iyileştirilerek 

tekrar elde edilen yatay ve dikey kenar görüntüleri maske, 

kenar bilgileri ve algoritmadaki diğer sabitler kullanılarak 

istenen kenar sonuçları elde edilmiştir. Her iterasyonda 

iyileştirilen yatay ve dikey türev değerlerinden x’in 

formülasyonu aşağıda verilmiştir. 

 

𝑦𝑢 = ∇_𝑢 ∗ 𝑐_𝑢 ∗ 𝑢                                                                    (5) 

 

𝑦𝑢 = 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑖𝑓𝑓𝑡2(0.5∗𝑓𝑓𝑡2 𝑦𝑢  )

𝑚𝑢∗𝑜𝑡𝑓 _𝑚𝑎𝑠𝑘 +𝑐_𝑢
                                                      (6) 

 

𝑢 =
𝑀𝑎𝑔𝐺𝑟𝑎𝑑 ∗𝑓𝑥+𝑐_𝑢∗𝑦𝑢−∇_𝑢

2
                                                       (7) 

 

𝑢 =
𝑢

𝑐_𝑢+𝑀𝑎𝑔𝐺𝑟𝑎𝑑
                                                                        (8) 

 

Algoritmanın sabitleri ve başlangıç değerleri şöyledir; 

∇_𝑢 : Görüntü boyutunda sıfır matrisi 

𝑐_𝑢 : 1/2*satır boyutu 

𝑜𝑡𝑓_𝑚𝑎𝑠𝑘 : Optik transfer fonksiyonu maskesi 

𝑢 : Elde edilen yeni kenar görüntüsü. 

 

V. UYGULAMA SONUÇLARI 

Bu çalışmada termal görüntülerin iyileştirilmesi için 

gradient, morfoloji ve fourier dönüşümüne dayanan bir 

iyileştirme tekniği geliştirilmiştir. Termal giriş görüntüsünün 

morfolojik işlemler ile iyileştirilmesinin ardından kenar 

haritası çıkarılmıştır. Elde edilen kenar haritası normalize 

edilerek eğim hesaplaması yapılmıştır. Eğim hesaplaması ile 

elde edilen başlangıç türev değerleri belirli bir iterasyon 

sayısına ulaşılana kadar iyileştirilmiştir. Her bir iterasyonda, 

termal görüntüdeki nesne sınırları ve görüntüdeki ilgilenilen 

ısıya duyarlı termal nesneler daha belirgin bir şekil almışlardır. 

Geliştirilen yöntemin ana unsuru sokaktaki canlıları tespit 

edip ileriki süreçlerde nesne takibi gibi alanlara uyarlamaktır. 

Şekil 8(a)’da termal kamerayla çekilen sokak görüntüsünde ilk 

etapta sokakta bulunan nesnelerin çoğunu görmekteyiz. 

Geliştirilen yöntem ile insan dışındaki tüm nesneler ortadan 

kaldırılmıştır [10]. Şekil 8(b)-(c) alanlarında yöntemin bazı 

sonuçları verilmiştir. 

 

 
(a) Orijinal termal sokak görüntüsü 

  
(b) Yatay yönde türev (c) Dikey yönde türev 

 
Şekil 8: Geliştirilen tekniğin termal sokak görüntülerine uygulanması.  

 

Şekil 8’de verilen deneysel sonuçlar da geliştirilen yöntem 

ile elde edilen termal görüntünün ileri işlemler için 

kullanılmaya daha uygun olduğunu göstermektedir. Çünkü 

giriş görüntüsünde bulunan olumsuzluklar ve gereksiz bilgiler 
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giderilmiştir. Geliştirilen teknik ile termal görüntülerin analizi 

ve görüntü yanılması sonucu oluşabilecek çeşitli 

olumsuzluklarında önüne geçilebilecektir.     

Termal görüntülemeyi engelleyen en büyük unsurlardan 

biride siyah renkli şemsiyelerdir. Çünkü siyah renkli şemsiye 

vücut ısısını kapattığı için kişilerin termal kameralar 

tarafından tespitini zorlaştırmaktadır. Şemsiye gibi nesnelerin 

görüntüde bulunması bu yöntemin çalışma performansını 

olumsuz etkilese de genel olarak amaca ulaşılmış ve insan 

siluetinin büyük bir kısmı çıkarılmıştır. Şemsiyeli görüntüler 

Şekil 9’da daire ile belirtilmiştir. 

 

 
(a) Orijinal termal sokak görüntüsü 

  
(b) Yatay yönde türev (c) Dikey yönde türev 

 
Şekil 9: Geliştirilen tekniğin şemsiyeli görüntülere uygulanması.  

VI. SONUÇLAR 

Çoğu zaman termal kameralar olumsuz hava şartlarından, 

gürültü probleminden, parlaklık seviyesinin düşük/yüksek 

olduğu durumlardan olumsuz yönde etkilenmektedir.  Bu 

nedenle termal kamera teknolojisinin ilerlemesine paralel 

olarak termal görüntülerin iyileştirilmesi de önemli bir alan 

olmaya devam edecektir. İyileştirilen termal görüntüler 

kullanılan bellek ve zaman gereksinimini azaltarak daha ileri 

görüntü işleme uygulamaları olan kümeleme, bölütleme ve 

sınıflandırma gibi işlemlerin doğruluğunu, kalitesini ve hızını 

olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü elde edilen iyileştirilmiş 

termal görüntüde gürültü bulunmamakla birlikte parlaklık ve 

zıtlık düzeyleri optimum şekilde elde edilmiştir.  Geliştirilen 

yöntemle termal görüntülemeyi engelleyen şemsiye gibi 

nesnelerin görüntüde bulunması bu yönteminde çalışma 

performansını etkilemektedir. Elde edilen sonuçlardan da 

görüleceği gibi geliştirilen yöntem şemsiye görüntüsünü ve 

altındaki nesneyi kaybetmeyerek yaklaşık olarak ortaya 

çıkarmaktadır. 

Bu teknik ile termal görüntülerin analizi ve görüntü 

yanılması sonucu oluşabilecek çeşitli olumsuzluklarında 

önüne geçilebilecektir. Ayrıca yine termal görüntü kalitesini 

etkileyen sis, nem gibi hava şartlarına bağlı durumlarda 

yöntem sonuç vermekle birlikte zayıf kaldığı görüntülerde 

mevcuttur. Geliştirilen algoritmanın en büyük dezavantajı 

görüntüyü vurgulama süresinin fazlalığıdır. Yapılabilecek yeni 

çalışmalar ile bu çalışmanın geliştirilmesi mümkündür. 
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