
I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

:

:

:Adı ve Soyadı 

Numarası 

Anabilim Dalı

II- SINAV BİLGİLERİ

Tezin Başlığı 

Tez Özeti

:

:

:

:

TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU

Not: Tez savunma sınav duyurusu, anabilim dalı başkanlıgı̆nca ilgili bo ̈lu ̈mu ̈n duyuru panosunda ve/veya 
internet sitesinde ilan edilir.
Bu formun bir kopyası ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

F
 
EN 

B
 
İLİMLERİ 

ENSTİTÜSÜ 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ TEZ 
SAVUNMASI

:

Savunma Tarihi

Savunma Saati

Sınav Yeri

 Yüksek Lisans Doktora Bütünleşik Doktora Programı : 

Form O2 

Fo
rm

 G
ün

ce
lle

m
e 

Ta
rih

i: 
15

.0
3.

20
19


	Text16: 2019
	Text14: 17
	Text15: 06
	Text17: 13
	Text18: 30
	Text25: /
	Text2: 326141
	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Harita Mühendisliği]
	yeri: KTÜ, Harita Mühendisliği Bölümü, Seminer Salonu.
	Text1: Altan TEPEGÖZ
	Text12: Fotogrametrik Yöntemle Üç Boyutlu Gemi Modelleme ve Proje Verileri İle Karşılaştırma
	Text20: Son zamanlarda yersel fotogrametri yöntemi üç boyutlu modelleme çalışmalarında artarak uygulanmaktadır. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile sayısal fotoğraflar üretilerek oluşturulan üç boyutlu modellerin elde edilmesi mühendislik problemlerinin çözümlenmesinde etkili ekonomik ve verimli yöntemleri ortaya çıkarmıştır. Endüstri ve sanayi alanında kalite kontrolün sağlanması ve üretimde kullanılan malzemenin optimum şekilde kullanılarak ekonomik şekilde ürüne dönüştürülmesi ve yüksek doğrulukta belirlenmesi mühendislik problemlerinden bir tanesidir. Bu çalışmada, yapım aşamasında ki bir balıkçı teknesi yersel fotogrametrik yöntemlere göre, Nikon D7000 isimli fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğrafların PhotoModeler programında değerlendirilerek nokta bulutu üretilmesi ile mevcut durumunun tespit edilmesi ve ardından imalata esas teşkil eden proje ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Uygulamada kamera kalibrasyonu ve imalat aşamasındaki geminin üç boyutlu nokta bulutu verilerinin oluşturulması PhotoModeler programında yapılmıştır. İmalata esas teşkil eden proje verileri AutoCad ortamında imalatı gerçekleştiren firmadan elde edilmiştir. İmalat öncesi proje verilerinin imalat aşamasındaki mevcut durum ile karşılaştırılması yüzey ve ayrıt olarak iki gruba ayrılarak gerçekleştirilmiştir. Yüzeylerin ve ayrıtların karşılaştırılması Matlab programı ve AutoCad Civil3D programı kullanılarak yapılmıştır. Karşılaştırmalarda proje verilerinin ve mevcut durumun ayrıt ve yüzeylerini temsil eden matematiksel fonksiyonlar hesaplanarak fonksiyon katsayıları karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yerel Fotogrametri, Eğri Uydurma, Sayısal Yüzey Modeli, Stereo Model 
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