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» .----İçlerinde bilinmeyenlerin bulunduğu şart denklemleri, dengeleme li-
^: terâtüründe  dengelemenin  .en  genel  şeklî  olarak  gösterilir.  Ancak  Türk
Haritacılarının  çok  iyi  tanıdığı  BONN  Üniversitesi  Jeodezi  Profesörü
WOLF, bu şekli  de genişleterek,  daha genel  bir  hale getirmiştir.  WOLF'un
ortaya koyduğu en genel hal Dr. M. ŞERBETÇİ tarafından tercüme edilerek
(Harita ve Kadastro Mühendisliği) dergisinin altıncı sayısında yayınlanmıştır.

içlerinde bilinmeyenlerin bulunduğu şart    denklemlerinden ilk defa
bahseden Alman bilgini HELMERT'dîr. HELMERT 1872 yılında yayınlanan
dengeleme kitabında bilinmeyenli şart denklemlerini dengelemenin en ge
çerli şekli olarak tanımlamaktadır.

Bu yazımızda,  içlerinde bilinmeyenlerin  bulunduğu şart  denklemle-
rinin,  haritacılıkta  ne  tip  problemler  halinde  karşımıza  çıktığını  incele-
yeceğiz.

İçlerinde  bilinmeyenlerin  bulunduğu  şart  denklemlerine  ait  hesap
kuralları,  her dengeleme kitabında (*)  bulunmakla beraber,  hatırlatmak
amacı ile aşağıda kısaca özetlenmiştir.

x, y, z... gibi bir takım bilinmeyenler ile lt, 12 ...ln ölçüleri ve bunların
Vı, v2,.. vn düzeltmelerinin içinde bulundukları :

fOı+Vi/ l2+v2....... !n+vn, x, y, z...) = o     (1)

(*)  HELMERT,  Die  Ausglelchungsrechnung  n.d.M.d.K.Q.  1924  sayfa  285  WOLF,
Ausgleichungsrechnun n.d.M.d.K.Q. 1968 sayfa 37 ve 103 GROSSMANN, Grundzüge
D. Ausglelchungsrechnung 1969, Sayfa 270 Ekrem ULSOY, Dengeleme hesabı Sayfa 195.
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İçlerinde bilinmeyenlerin bulunduğu şart denklemleri, (Kısaca B.Ş.)
aşağıda sıralanan hallerde bahis konusu olur.

I)    Aralarında  fonksiyonel  bir münasebet bulunan bir  takım  bi-
linmeyenlerin ölçüler yardımıyle bulunması,

II) Uzun ve karışık şart denklemleri yerine bir takım bilinmeyenler
kullanarak  daha  kısa  fakat  bilinmeyenli  ve  daha  fazla  sayıda  şart
denklemi alınması,

III)    Usulen  ölçülmesi  gerektiği   halde ölçüsü  yapılamıyan,   bu   se-
beple meydana gelen noksan ölçülü sistemlerin hesaplanması.
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Şimdi bu üç hale ait örnekler vereiîm: —-—1^^-:l -r^.

J\~..Dengeleyici doğrunun -.bu\vmaastt*======---=^
Blr d°âru üzerinde  olması  gerektiği  halde  ölçü  hataları  dolayısiyle

dağılma gösteren noktaların koordinatları ölçülmüş olsun. Herhangi bir
Pi noktasının koordinatları  x;,  ys düzeltmeler! vxf,  vyi ise doğrunun denk-
lemi :

Yİ + vyi =a (X İ 4- VxO  + b (5)

dır. (5) Denklemindeki a ve b fonksiyona ait iki bilinmeyendir. Bu denk
lemin içinde hem v ler hem de bilinmeyenler olduğu için (B. Ş.)  tanımı-
. ,_ na .uygundur (*). . . ■ ■ ■ - . . - , ~ - ~ - - : -          .

2)    Fotogrametri kamarasının (iç cihetîeme) sinin bulunması  (**)
_______l=oto9raf ■kamarasının _f odak mesafesi  ile^objektiften resim    düzlemine
._.r_ ^indirilen dikinayağı H noktasının yeri, iç   dhetlemenin    elemanlarıdır.
—--Bunların saptanması için bir takım p noktafârının resmi çekildikten son-
ra aynı O noktasında teodolit île açılar okunur. Resimde hep p noktasının x'

apsisi de ölçülür. x' lerin başlangıcı gösterge çizgilerinin kesişme noktasıdır.
x' nün düzeltmesi v, a nin düzeltmesi X ise:



---tipler- için aranılan şart denklemini, yardımcı bilinmeyen   kullanmadan,



—buJmak- içirvgenel kuraholarak,~k6ş^ almalı
ve nihayet noktasının (Şekilde P4) koordinatını iki yoldan hesaplayıp birbirine eşit
yazmalıdır. (B. Ş.) tipi hesap yapmak için P^ ve P4P6 doğrultularını birleştireiim.
PıP2P3Pfr dörtgeni içinde x olan bir kenar şartı, P3P4P5P6 dörtgeni içinde y olan
bir kenar şartı ve PıP3P4P6 dörtgeni içinde hem x hem de y olan bir kenar şartı
verir.  Bu  üç  şartı  kullanarak  (B.  Ş.)  tipi  hesap  yapabiliriz.  x  ve  y
bilinmeyenlerini birinci ve ikinci denklemlerden bulup üçüncüde yerine koyarsak
bilinmeyensiz tek şart  denklemi  bulunmuş  olur.  Yardımcı  açı  kullanarak  şart
denklemi elde etmenin başka bir örneğini Dr. M. ŞERBETÇİ Harita ve Kadastro
Mühendisliği dergisinin 8 nci sayısında vermektedir.

III)    Nirengi ağlarında bazı doğrultular, çeşitli sebebler ile ya tek -tajrafjr
ölçülürler veya hiç ölçülemezler. Dolayısiyle ağda yaprlması gerek-=i|

tiOİÇylerxn_sayısı biraz eksilir. Örnek olarak P1P2P3P4P5 santralını alalım. P^s ve
P3P5 doğrultuları şekilde belirtildiği gibi, tek taraflı ölçülmüş bulunsunlar. Bu

ağda, ikisi açı biri de kenar olmak üzere, üç şart denklemi ^vardır. P1P2P5P4 ve
P2P3P4P5 dörtgenleri açı şartlarını verirler.

Dengeleme (B. Ş.) ye göre de yapılabilir. Bunun için P5P1 doğrultusunun
kesin değerini x, P3P5 inkini de y ile gösterelim. Yaklaşık değerle x0, y0 ise :

x = x0 +  Ax,    y = y0 +  Ay yazabiliriz.

(B. Ş.) tipi hesap yapmak için şekildeki dört üçgenin denklemleri  yazılır.
Bu  esnada  x  ve  y  ölçü  gibi  işlem  görür.  Meselâ  P1P2P5  üçgenine  ait  şart
denklemi :
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PiR/e ekleme suretiyle iki değer bulunmuştur. İkisinin ortalaması x0 ola-
■■--  rak alınmıştır.       .        - . . . : ...      .

Şart denklemleri hesaplanırsa :
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