
AİRBORNE LİDAR VE DTED2 VERİLERİNDE YÜKSEKLİK (H) KARŞILAŞTIRMASI

M. Navruz a

a Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü

ANAHTAR KELİMELER: LİDAR, Optech, Riegl, Nokta Bulutu,Sayısal Arazi Modeli,GPS

ÖZET:

Uzaktan algılamada Airborne (havadan) lidar yöntemi ile nokta bulutu üretimi yeni bir ivme kazanmıştır. Airborne (Havadan)  Lidar
ile üretilen sınıflandırılmış nokta bulutu  verilerinden üretilen sayısal Arazi Modeli (SAM) çok disiplinli mühendislik
uygulamalarında kullanılmaktadır. Zaman verisi ile 4D (X,Y,H,T) veri toplama yöntemi olan LiDAR (Light Detection and Ranging)
klasik yöntemlere göre hızlı bir yöntemdir. Erişilemeyen noktalarda veri elde edilmesi bir üstünlük olarak görülmektedir. Harita
Genel Komutanlığı’nın Bergama test bölgesinde iki ayrı yükseklikten (1200m ve 2600m) Optech firmasının Pegasus HA-500 ve
Riegl firmasının LMS-Q1560 LİDAR sistemlerinin özel yazılımları ile sınıflandırılmış    nokta bulutları elde edilmiştir. Bu veri seti
ve  DTED2 veri setlerinden Global Mapper 17 yazılımı kullanılarak 5m ve 45m grid aralıklı yükseklik(H) verileri elde edilmiş ve iki
veri setinin karşılaştırılması yapılmıştır. Veri seti yersel  ölçüler ile arazi uygulamasında karşılaştırılmıştır. Bu veri setinin ülkemize
kazandırılması ile Mühendislik projelerinde kullanım talebi artacak ve uzun süreli uygulama projelerinde zaman ve maliyet azaltıcı
bir yöntem olarak önemli katkıları olacaktır.

HEIGHT (H) COMPARISON OF AIRBORNE LIDAR AND DTED2 DATA
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ABSTRACT:

In remote sensing, point cloud production has gained a new impetus with the Airborne lidar method.  Digital Terrain Model (SAM)
produced from classified  point cloud data generated by  Airborne  Lidar is used  at multidisciplinary engineering applications.
LiDAR (Light Detection and Ranging), which is a 4D (X, Y, H, T) data collection method with time data, is a faster method
compared to  classical methods. It is seen as an advantage to obtain data at unreachable points. Point clouds classified by special
softwares of Optech's Pegasus HA-500 and Riegl's LMS-Q1560 LIDAR systems  were obtained at two different  elevations  (1200m
and 2600m) in the Bergama test area of  General  Command of Mapping.  Using the Global Mapper 17 software from this data set
and DTED2 data sets, the height (H) data of 5m and 45m grid intervals were obtained and the two data sets were compared. The
dataset was compared with  topographic measurements  at field applications. By bringing this dataset to  our  country (TURKEY),
the usage demands in engineering projects will increase and it will be an important contribution as a time and cost reduction method
in long time application projects.

1. Giriş

Sayısal Arazi Modeli (SAM); fiziksel yeryüzünün, düzenli
aralıklarla bölünerek, tanımlı bir düşey datuma indirgenmiş
,yükseklik değerlerini bulunduran sayısal ve -
kartografik gösterim yöntemidir. SAM üretimi için,arazi
yüzeyinde uygun dağılımlı, konum ve yükseklik (X, Y,H
)bilgilerini içeren kontrol noktaları gerekmektedir. Kontrol
noktaları yardımıyla, uygun bir enterpolasyon yöntemi
kullanılarak oluşturulan model üzerinde yeni

noktalar üretilir. Konum ve yükseklik bilgileri hesaplanan
bu yeni noktalar ile arazi sayısal olarak gösterilir. Çalışma
alanına ait verinin dağılımı,m2 deki nokta yoğunluğu,
enterpolasyon ve grid aralığı SAM ‘i etkiler. Düşük maliyetli,
nokta yoğunluğu yüksek ve istenilen doğrulukta sayısal
yükseklik verisi ,kısa zamanda geniş alanlarda veri eldesi
düşük maliyet maliyeti gerektiren LIDAR (Light
Detection and Ranging) yöntemi tercih nedenidir.

2.  Havadan LIDAR Sistemi

LIDAR sistemi 1960’ların sonlarında geliştirilmiş ve SYM
üretiminde kullanılabilirliği üzerine çalışmalar 1994’de
başlamıştır (Petzold vd., 1999). LIDAR 3 grupta
sınıflandırılmaktadır. Hava (airborne) LIDAR sistemleri,

yersel (terrestrial) LIDAR sistemleri ve mobil
(mobile) LIDAR sistemleri. Bir hava LIDAR sistemini, Şekil
1’Airborne Lidar da görüleceği üzere, kompakt lazer tarayıcı,
küresel konum belirleme sistemi (GPS) ve Inertial
Measurement Unit (IMU) oluşturmaktadır.
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Şekil 1 Airborne Lidar

Uçak, helikopter vb. bir hava aracına monte edilen tarayıcı,
lazer ışının yol ve gidiş dönüş süresini kaydederek yer
objeleri ve algılayıcı (sensör) arasındaki mesafeyi hesaplar
(Meng vd., 2010). Hesaplanan bu mesafe temel alınarak GPS
ile platformun o anki konumu kaydedilirken IMU ile uçağın
durumu kaydedilerek ölçülen objenin konumu
hesaplanmaktadır .LIDAR sistemler, lazer ışınlarını
elektromanyetik dalgalar halinde göndererek veri elde
etmektedir. Yeryüzüne saniyede binlerce ışın göndererek
GPS/INS özelliği ile yeryüzüne ilişkin zaman verisi ile üç
boyutlu (3B) veri elde edilmektedir. LIDAR sistemi,

yüksek yoğunluklu ve geometrik özellikli sayısal yükseklik
verisini daha hızlı elde etmektedir.Hava LIDAR sistemi veri
yoğunluğu, doğruluk, hız ve maliyet avantajları sebebiyle
topografik haritalama,madencilik faaliyetleri,yerbilim
araştırmaları,ormancılık,tarımsal uygulamalar,yol, enerji
nakil hatları, demir yolları güzergâhları, kıyı çizgisi tespiti,
3B şehir modelleme gibi daha bir çok alanda
kullanılmaktadır.

3. Test Alanı

Karar verilen test alanı orman , yerleşim, su, tarımsal alan
gibi detayların bulunduğu özellikleri dikkate alınarak
puanlamaya tabi tutulmuştur. Tablo 1 Detay puanlama
kriterleri.,Tablo 2 Detaylara göre puanlanması.

Tablo 1. Detay puanlama kriterleri

Tablo 2. Detaylara göre puanlama.

Puanlama sonucu test alanının belirlenmesine karar verilmiş
ve Bergama test alanı Airborne Lidar için uygun
bulunmuştur.

Şekil 2. Bergama LİDAR test alanı

4. Uygulama

Bergama test alanında toplanan LİDAR verilerinden  2 farklı
alan seçilmiştir.Her iki alan için 1km² lik ortak bir alanın 4
yönlü dış kenarına 1km ve 3 km açılmak suretiyle 7km² ve
49km² lik alana ait veriler değerlendirmeye alınmış ve
sınıflandırma parametreleri kulanılarak OPTECH Pegasus
HA-
500 ile 1200m’den toplanan  veri seti  kullanılmıştır.Şekil 3
Parçalanmış Pikseller
,Şekil 4 Çalışma alanları
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Şekil 3 Parçalanmış Pikseller

Şekil 4 Çalışma alanları

Uygulamada Test alanına ait DTED2 veri seti Global Mapper
17,Surfer proğramları kullanılarak belirlenen alan içerisinde
5m ve 45m grid aralıklı vektör veri seti üretilmiştir.Lidar veri
kümesinin yükseklikleri elipsoidaldır.Çalışma alanına ait
1/25000 ölçekli pafta için Geoid 38.37m dir. Tablo 3
Yükseklik düzeltmesi. Lidar yükseklik verilerinden yorumu
etkileyecek düzeyde hata gelmesi öngörülmektedir.

Tablo 3 Yükseklik düzeltmesi

Airborne (Havadan) Lidar veri setinden elde edilen
sınıflandırılmış nokta bulutu ile sadece zeminden gelen geri
dönüş noktalarından hatalı noktalar ayıklanarak üretilen 5m
ve 45m lik vektör veri seti verilerin karşılaştırmaları ile elde
edilen farklar Tablo 4 ve Tablo 5 de gösterilmiştir.

Tablo 4 Vektör veri seti farklar

Tablo 5 Vektör veri seti farklar

Üretilen 5m grid aralıklı vektör Şekil 5 veri seti örneği

Şekil 5 5m grid aralıklı veri seti

Yersel kontrol Şekil 6,7,8,9
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Şekil 6.Yersel kontrol

Şekil 7.Yersel kontrol

Şekil 8.Yersel kontrol

Şekil 9.Yersel Kontrol

Kontrol noktaları Tablo 6 da gösterilmiştir.

Tablo 6 Kontrol noktaları

Elde edilen veri setlerinin yüksekliklerinin karşılaştırılması
sonucu 12m ile -12m arasında farkların olduğu görülmüştür.
Bu farklar Jeofizik yöntemlerin uygulama sürecinde
Mikrogravite yöntem ile yapılacak çalışmalara önemli
katkılar sağlayacaktır.Erişilmesi zor alanlarda yapılacak
çalışmalar için önemli bir kolaylık sağlayan yöntemin
kullanımı ile özellikle büyük ve geniş
alanlarda,şeritvari,koridor,elektrik hatları,her türlü Haritacılık
faaliyetlerinde kısa zamanda çok iş üretimine erişildiği için
tercih edileceği düşünülmektedir.Test alanı yaklaşık 150 km2

dir.Bu alanın klasik yöntemlerle harita üretim amaçlı ölçümü
aylarca sürecektir.
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