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	Text16: 2019
	Text14: 17
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	Text17: 10
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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Harita Mühendisliği]
	yeri: KTÜ, Harita Mühendisliği Bölümü, Seminer Salonu.
	Text1: Pınar Yeşim LİMANDAL
	Text12: Dijital Hava Görüntülerinden Üretilen Nokta Bulutu İle Yarı Otomatik Bina Detayı Çıkarımı
	Text20: Günümüzde teknolojiyi ve bilimi yakından takip eden fotogrametri, birçok harita altlığının ve hâlihazır harita, ortofoto, doğru ortofoto, SYM (Sayısal Yükseklik Modeli) gibi veri setinin oluşturulmasına imkân sağlamıştır.  Fotogrametrik yöntem ile veriler daha ekonomik ve hızlı bir şekilde üretilmektedir. Gelinen noktada ise kamu kurumundan özel sektöre birçok alanda fotogrametrik yöntemle veri üretilmeye başlanmıştır. Yapılan çalışmalar dijital fotogrametri tekniği ile gerçekleştirilmekte ve alımı yapılan hava fotoğrafları kullanılarak hâlihazır harita üretimi yapılmaktadır. Bu üretimler sırasında karşılaşılan sorunları en aza indirmek için yapılan bu tez çalışmasında; ışın demetleri yöntemi ile en küçük kareler dengelemesi ile dengelenen hava fotoğraflarından yoğun görüntü eşleştirme yöntemi esaslı çalışan yazılımlarla nokta bulutu üretilerek yarı ototmatik/otomatik bina detayı çıkarımı işlemi yapılmıştır. Bina detayı çıkarım işlemi Global Mapper programının LiDAR modülü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kırsal/Kentsel ve Kırsal çalışma alanı olmak üzere iki farklı veri setinde, en kesitler çıkararak detay çıkarım imkânı sağlayan program sayesinde hâlihazır harita üretiminde karşılaşılan sorunlar giderilmiş ve sonuç olarak bina detayları, yüksek çözünürlüklü görüntüler kullanılarak elde edilen nokta bulutu verisinden yarı otomatik olarak çıkarılmıştır. Üretilen veri 3B stereo çizimler sonucu oluşan vektör veri ile kıyaslanarak işlem tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda; Kırsal/Kentsel çalışma alanı için tamlık, doğruluk ve kalite değerleri sırasıyla %97.18, %96.50 ve %96.50, Kentsel çalışma alanı için tamlık, doğruluk ve kalite değerleri sırasıyla %97.2, %97.44 ve %97.44 olarak hesaplanmıştır.   Anahtar Kelimeler: Bina Detayı Çıkarımı, Nokta Bulutu, Yoğun Görüntü Eşleştirme, En Küçük Kareler Yöntemi, Dijital Görüntü 
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