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	Aşağı Açılır Kutu1: [Harita Mühendisliği]
	yeri: KTÜ, Harita Mühendisliği Bölümü, Seminer Salonu.
	Text1: Yıldıray OFLUOĞLU
	Text12: Dijital Görüntü Eşleştirme Yöntemi İle Üretilen Arazi Modelinin Vektör Haritada Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
	Text20: Halihazır (vektör) harita, yeryüzü topoğrafyasının yanı sıra insan yapımı yol, bina gibi objeleri gösteren ve üç boyutlu (3B) bilgi sunan bir harita türüdür. Bu haritalar üzerinde planimetrik (düzlem: X ve Y)) ve 3B (Z) bilgi gösterimi ile farklı katmanlar ya da objeler temsil edilir. Özellikle temsil edilmesi gereken katmanlardan bir tanesi yalın yeryüzüne ilişkin konum ve yükseklik bilgisidir ki bu bilgi değişik yöntemlerle üretilen eş yükseklik eğrileri ile gösterilir. Yükseklik eğrileri jeodezik ve fotogrametirk yöntemlerle üretilip temsil edilebilmektedir. Klasik fotogrametirk yöntemle bu eğriler fotoğraflar üzerinden operatör destekli çizim ya da nokta toplama işlemi sonrası üretilirken, jeodezik yöntemle arazi topoğrafyasını en iyi şekilde temsil edecek noktaların ölçülmesi ile ancak üretilebilmektedir. Son yıllarda nokta üretimi bir başka ifade ile 3B nokta toplama yöntemlerinde önemli gelişmeler olmuş, hava lazer tarama teknolojisi (LiDAR) veya dijital hava fotoğraflardan görüntü eşleştirme yöntemi ile nokta bulutu üretimi yöntemleri yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerle üretilen nokta bulutları belli aşamalardan geçirildikten ya da filtrelendikten sonra ilgili alanın yalın arazisini (arazi modeli) temsil eden noktalar belirlenmekte ve bu noktalardan yükseklik eğrileri üretilmektedir.Bu tez çalışmasında, hâlihazır harita için gerekli olan yükseklik katmanının dijital hava fotoğrafları üzerinden eşleştirme yöntemi ile üretilen nokta bulutu filtrelenmesi sonucu ortaya çıkarılması, çıkarılan bu modelin aynı bölge için önceden üretilmiş yükseklik modeline kıyasla doğruluğu ve kullanılabilirliğinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu amaçla, Trabzon ili, Arsin ilçesi mücavir alanı için çekilmiş dijital hava fotoğraflarından yararlanılmış, çalışma alanı olarak 4 (dört) adet 1/1000 ölçekli pafta alanı seçilmiştir. Seçilen alanlar kırsal ve kentsel karakteri yansıtacak biçimde kategorize edilmiştir. Çalışma alanında yersel (GPS) yöntemle uygun bir biçimde dağılmış 585 adet jeodezik nokta ölçülmüştür. Her bir alan için görüntü eşleştirme teknikleri kullanılarak nokta bulutu üretilmiştir. Üretilen nokta bulutlarının zemin çıkarma işlemi için farklı sayıda nokta kombinasyonları (kontrol ve denetleme) belirlenmiş ve buna bağlı arazi modeli LAStools akademik yazılımı “lasground” fonksiyonu ile çıkarılmıştır. Her bir kombinasyon için üretilen arazi modeli, denetleme noktaları ile kıyaslanmış ve kullanılabilirliği kontrol edilmiştir. Çalışma sonucunda hâlihazır haritalarda yükseklik katmanını klasik yöntemler yerine daha hızlı ve etkin yöntemle üretilmiş nokta bulutundan elde edilen arazi modelinin kullanılmasının mümkün olduğu kanaatine varılmıştır. Bu iddia sayısal sonuçlar ile de çalışmada yapılan analizlerle desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yoğun Görüntü Eşleme, Dijital Fotogrametri, Hava LiDAR Filtreleme, Aşamalı TIN Yoğunlaştırma. 
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