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5 — Fiziksel geodeziye uygulama

Modern istatistik  metodlarının ilk  geodezik uygulaması,  fiziksel  geo-
dezideki ağırlık ivmesi enterpolasyonudur. Bu gün de en çok kullanıldığı
alan burasıdır.

Kollekation'un genel uygulama olanağı, her geodezik ölçünün aşağıda
sıralanan    kısımlardan meydana geldiği tezine dayanır :

1)Elipsoid sistemine tekabül eden AX sistematik kısmı bunun için
de, elipsoid parametrelerinden başka diğer parametreler ve sistematik
ha
talar bulunabilir.

2)Ağırlık kuvveti alanının düzensizliğinin etkilerilerini gösteren S
kısmı.

3)Tesadüfi ölçü hataları.

Böylelikle her ölçü, (2) şemasına uygun olur. Bu husus örnekler yar-
dımı ile gösterilecektir. Ölçülerin

X = AX + S (16)

şeklinde belirtilmesi yeter, n ölçü hatalarının bunlara    eklenmiş olduğu
düşününülebilir. Ağırlık vektörünün değer ve doğrultusu ile başlıyalım :
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g  =  Y + A  g (17a)

<E> = <p+S (17b)
A  = X + -n. sec <p (17 c)

Bak [6]. S. 83 ve 187

g (ağırlık ivmesi), $ ve A (astronomik enlem ve boylam) ölçüleri, elip-
soid büyüklükleri olan y (Normal ağırlık ivmesi), q>, X (geodezik enlem
ve boylam) ile bozulmuş olan (störfeld in A g (ağırlık anomalisi) ve,
i;,  Tİ (şakul  sapması  bileşenleri)  ne  ayrılır.  Bu  da  (16)  yazılışının  tam
karşılığıdır,  y,  <p ve  X  yi AX biçimine sokmak için parametrelere göre
lineer hale getirmek kâfidir.

a semti ile !■ düşey açısı da benzer şekilde parçalanır :

a = Oei.+ [ıl tg<p +   (Ç sin a—1\ cos a) ctg \~\ (18 a)

I = Çei- + [— \ cos a — Î] sin a] (18 b)

Bak  [6],  S.  186 ve 190.  Köşeli  parantezler içinde signal  bileşenleri
bulunmaktadır. Bunların ise elipsoid üzerine indirgeme miktarlarından baş-
ka birşey olmadıkları açıktır.

Yatay açılar ve mesafeler de benzer şekilde işleme tabî olanlar uydu-
lar ile yapılan gözlemler de bu çevçeveye girebilir. [6]. S. 355 e göre uy-
dunun ölçülen I mesafesi :

t t   v*p/  yp, £-pı  t, ao, eo/ CQ,   ülpr   vvo,   I o, -'nm/   ^nmi

dir. Burada X  parametresi, istasyon koordinatları Xp, Yp, Zp ile t zamanı
ve yörünge elemanları  ao,  eo,  c0,  fî0,  wo,  To na getirilecek  düzeltmelerden
meydana gelir. Bu düzeltmeleri getirip ilâveten :

Jnm   =   J6İnm    +   0    Jnm;    Knm   =    Kel.  nm    4"   5      Kmn

yazar ve lineer hale getirirsek tekrar (16) gibi bir ifade elde edilir. Bura-

da S/ sîgnal kısmı :    Sî = Smn   (   —-------SJnm    + ~—    Knm) (19)
OJmn OKnm

formülü ile bulunur.

Artık tekrar bölüm 3 ün formülleri kullanılabilir.

Signal Kovarianz'ın hesabına bilhassa dikkat etmek  gerekir.  Bütün
Signal Kovarianz'lar bir tek esas fonksiyondan çıkarılmalıdırlar. Bu fonk-
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siyon [12] de    açıklanan, ağırlık    anomalilerinin    Kovarianzfonksiyon'u
C (S) olarak alınabilmelidir.

Bu,  [11]  de açıklandığı  gibi,  matematik  yapı  bakımından erîtegral-
transformasyondaki  hata  yayılmasına  benzeyen,  Kovarianz  yayılması  ile
sağlanır.  Yalnız şimdi  hataları  yerine A g gibi  signalfonksiyonları  ile ça-
lışılmaktadır.

Kovarianz'ların bulunmasına ait  daha fazla bilgi  [15]  de bulunur.
Orada  fiziksel  geodezinin  çeşitli  problemlerine  ait  bir  dizi  uygulamada
gösterilmiştir,  (oradaki problemlerde, sistematik  etkilerin daha önce yok
edildikleri varsayılmıştır)

O halde önemli olan, her şeyin aynı Konvarianzfonksiyon'a ait olma-
sıdır.  Buna karşılık,  normal  dengelemede ağırlıkların seçiminin  sonuca
büyük tesir yapmaması gibi, bu temel fonksiyonun seçimi önemli değil-
dir. Hesaplanan bütün Sp miktarları aynı ağırlık alanına aittir. Bu sonuç,
bütün signalkovarianzlarm bir  tek  esas fonksiyondan çıkarılmasından ve
yöntemin  lineer  transformasyonlara  karşı  değişmez  oluşunun  neticesidir.
Böylelikle ölçü değerlerine tekabül eden en doğru ve bir bütün teşkil eden
bir ağırlık alanı elde edilir. Bu, elde edilen değerlerin ortalama hataları
en küçük olmasının sonucudur.

Gözlemler  yalnız bütün dünya yüzeyine dağılmış  çok  sayıda ağırlık
ivmesi  ölçülerinden  ibaret  ise,  bu  takdirde  Kollokation  formüllerinin,
Stokes,  Vening Meinesz, Molodenskinin klasik  formüllerine dönüşecekleri
gösterilebilir.  (O halde basit  (9)  formülü,  esas itibariyle Molodenski'nin
karışık  teorisinin  yerini  almaktadır).  Ölçü  miktarlarının  sayısının  sınırlı
olması  dolayısıyla Kollakation metodu daha realisttir.  Çeşitli  ölçü değer-
lerinin kombinasyonunu imkân vermesi dolayısıyla da çok taraflıdır.

(8) ve (9) formüllerine, fiziksel geodezinin elde mevcut bütün ölçü-
lerinin  (triyangulasyondan uydu geodezisine kadar)  sokulduğu düşünüle-
bilir. Böylelikle, fiziksel geodezinin bütün geometrik ve fiziksel değerleri-
nin birlikte kullanıldığı basit ve şayanı dikkat bir şema elde etmekteyiz.

Ölçü değerleri  sayısının çok  büyük olması  nedeni ile C matrisinin
tersinin bulunması, teknik bütün imkânları aştığı için bu amacın pratikte
doğrudan doğruya gerçekleştirilmesi beklenemez.

Gerçekten C ye ait ters matrisin bulunşu, kollokation'un pratik uygu-
lamasında temel sorunu teşkil eder. Ters matris hesabı, bir ölçü sistemi
için bir defa yapılacaktır. Bundan sonra ağırlık alanının her istenilen Sp
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değeri aynı  C—1 matrisi ile hesaplanır. Aynı şey incelik hesabı içinde ge-
çerlidir.

Pratikte,  elektronik  hesap makinalarının kapasiteleri  sınırlı  olduğu,
için, kullanılacak ölçülerin sayıları da sınırlıdır. Bu nedenle ölçülerin se-
çimi ve «büyükten küçüğe» prensibini uygulayarak amaca en iyi şekilde
varma yoluna gidilir.

6 —- Uydu Geodezisine Uygulama

Kollokation metodu, uydu gözlemleri yardımı ile dünya ağırlık alanına
ait  küresel  fonksiyon  açınımlarının  bulunmasında  kullanılabilir.  Bu,
önceki bölümdeki genel metodun bir uygulamasından başka birşey değil-
dir. Bu özel halin pratik değeri vardır ve kollokation metodunun esası ile
diğer  metodlarla  olan  ilişkisini  göstermek  bakımından  elverişlidir.  (19)
Denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir:

oo
S/ = Zar sr (20)

r=l

Burada Sı, S2, S3.............. küresel fonksiyon katsayıları   5 Jnm ve 8 Knm i
gösterirler ve her hangi bir şekilde başlayarak, 1  ile numaralandırırlar.

.     .         9ı 3ı         ..
ar ler ise    ——      ve    -------.   dır.

3Jnm BKnm

ölçüler ı mesafesi için :

ı  =  A X  +  S ı  +   n ı  olur. X
parametresi belirtilmiş ise :

1 — AX = Z ı
yazılabilir ve içindeki sistematik kısmı giderilmiş yeni bir ölçü gibi alına-
bilir. Bu takdirde :

00

Z ı  =  S ı  +  n ı  =  I  a r  %  +  - n ı (21)
r=ı

yazılabilir.  Böyle bir  denklem  her  gözlem (yörünge düzenliği,  bölgesel
mesafe ve açı ölçmeleri, küresel fonksiyon katsayıları) için yazılabilir.
Bu gibi denklemlerin sayısı 9 olsun.

00

.E 9 l r  s r  + m = Z, ( ı  = 1, 2 ......... 9) (22)
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Zı ler ölçüler ile bulunmuşlar ise, bütün küresel    fonksiyon    katsayıfan

Sr ler (12) ye göre hesaplanabilir. Bunun için Cp ve C matrislerinin bilin-
mesi gerekir. Bunları Kovarianz yayılması yolu ile bulacağız. (22) sistemi
matris yazılışı ile :

As  +  n  =  Z

şeklindedir. (Burada A nm şimdiye kadarkînden farklı bir anlamı vardır).
S lerin kovarianz matrisi K biliniyor ise, normal hata yayılma kanunu
ile AS'in Kovarianz matrisi   A K A T

şeklinde bulunur.  Z ölçülerinin Kovarîanz matrisi  C ise,  hata Kovarianz
matrisi D (n için) nin eklenmesi ile elde edilir:

C = A K AT + D (24)

Benzer şekilde Cp bulunur (12) bütün (Sı, S2.................) için yapılırsa kısaca :

S = K A T ( A K A T  + D)-1 Z (25)

olur ki böylece sonsuz sayıdaki küresel fonksiyon katsayıları, S vektörü-
nün bileşenleri gibi alınabilir.  O halde S vektörünün sonsuz sayıda bile-
şenleri vardır ve A, K matrisleri sonsuz matrislerdir. Bu sonsuz matrisler
ile formül olarak sınırlı matrislerdeki gibi çalışabilir. Tecrübesi az okuyu-
cu (21) deki toplamı 1 den N e kadar (1 den oo kadar yerine) olmalıdır.
Bu takdirde meydana gelecek matrisler sınırlı olur ve bütün matris denk-
lemleri formül olarak aynı kalır.

K matrisi bir köşegen matrisidir. Köşegen elemanlarının, [12] deki
(13) denklemlerinde  görülen  C2 katsayıları  ile  basit  ilişkileri  vardır.
Bjerhammar'ın ters dikdörtgen matrisler teorisi ile de bir paralellik mev-
cuttur. Gözlemler hatasız ise (n  =  o), (23)  sistemi sadeleşerek

A S = Z (26)

olur Bu oluşumda problem, denklem sisteminin S'e göre çözümünden iba-
ret olur. (25) den çözüm olarak

S = K A T ( A K  AT)-' Z (27)

bulunur ki bu sonuç (26) yi sağlar. Yerine konursa:

A K AT (A K AT)-1 Z = Z
olur. (27) her hangi K matrisleri için çözüm olduğundan, çeşitli  K mat-
risleri alarak bulunacak çözümlerin hepsi, Z ölçüleri için uygundurlar.
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(26)  mn.çözümünü formül olarak:
S = A-1 Z

şeklinde yazılır A—ı, A dikdörtgen matrisinin tersi olup (27) ile karşılaş-
tırılırsa :

A-ı = K AT  ( A K A1")-1 (28)

elde edilir. [1] sayfa 8 e göre A—ı gerçekten bu şekilde gösterilebilir.

Uydu geodezisinde (22)  veya (23)  denklemlerinin çözümünde kulla-
nılmakta olan yöntem kollokation çözümünün özel hali olarak kabul edi-
lebilir. Kullanılmakta olan yöntemde (22) toplamı r = u, u < g şeklinde
alınır ve Si/S2... Su, endirekt ölçüler dengelemesinin bilinmeyenleri şeklinde
bulunur. (Bunun (25) e göre Kollokation metodunun uygulanması olduğu
gösterilebilir. K Kovarianz matrisi bîr köşegen matrisdir. İlk u adet köşegen
terimler  X ya, geri kalan köşegen terimler ise sıfıra eşittirler.  X yeteri
kadar büyük bir sayıyı (daha doğrusu X ■►"<») göstesrmektedir.

Bu  kullanılmakta  olan  yöntemin  zayıf  tarafını  göstermektedir.  Aynı
anlamda olarak,  ilk  u  katsayısının Varianz'ları  çok  büyük (daha doğrusu
sonsuz)  geri  kalanların  varianz'ları  ise  çok  küçük  (daha  doğrusu  sıfır)
varsayılır. Her ikiside gerçeğe uygun değildir. Çünkü signalvarîanzları ile
hata varianzları benzer büyüklüktedirler. Bu nedenle önemli deformasyon-
lar ve korelasyonlar beklenmelidir. Ayrıca bu yöntem yalnız ilk katsayının
değerini vermektedir. Buna karşılık Kollokation metodu, katsayılar ile öl-
çü hatalarının büyüklük dereceleri arasında denge kurar. Katsayıları bir-
birinden en iyi şekilde ayırır elde mevcut değerler yardımı ile çok sayıda
katsayıları en iyi şekilde bulunur. Bu husus sayısal ters hesapları ile tekit
edilmiştir. [17]
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TKtANGÜLASYON ABLARININ    ■
İBİRBİRÎNE BAĞLANMASI

Y .  M ü h .  A t t î i â    G Ü L E R
(K.T.Ü. - Trabzon)

1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Haritaların Yapımına Ait Teknik Yö-
netmelik  gereğince ana triangülasyon ağları  bağımsız olarak  oluşturulur.
Ancak haritası yapılacak alanın 5 km. dolayında başka bir ağ varsa, bu
ağa bağlantı yapılması koşulu vardır. Ayrıca zamanla, yapılan haritanın kap-
ladığı alan bakımından gereksinmeye yeterli gelmemesi nedeni ile ek ha-
rita  alimi  zorunlu olmakta  ve  yetersiz  kalan triangülasyon ağının geniş-
letilmesi gerekmektedir.

Ağın genişletilmesinde yeniden bir toptan dengeleme söz konusu de-
ğilse, bağlantı  ve genişletme arasında dengeleme yönünden bir  değişiklik
yoktur. Her ikisi de eski ağa dayalı yeni bir ağ niteliğindedir.

Yeni ölçülerin dengelenmesinde dayanmanın şekline göre yazılacak
dış koşullar (*) iki ağı tamamen çelişkisiz duruma getirir. Böyle dayalı
bir ağın dengelemesi aşağıda verilen küçük bir örnek üzerinde görülebilir.

Şekil 1 de eski ana ağ 62, 67, 68, 69, 74 noktalarından oluşan 4 üç-
genli  bir  santraldir.  Ölçü değerleri  ve dengeleme sonucu bulunan kesin
değerler genel abriste görülmektedir.

Daha sonra bu ağın 67-74, 69-74 kenarlarına 76 ve 78 ıN'o.lu nok-
talar  dayandırılmıştır.  Yapılacak  dengeleme,  3  tane üçgen  için  kapanma
koşulundan başka dış koşul olarak 69-74-67 açısının değişmemesi ko-

{*)    Şerbetçi, M. - Gürkan, O.
Nirengi  ağlarında  şart denklemlerinin  sayıları  ve bunların  birbirine dönü-
şümleri^ Jeodezi  Bülteni, Cilt:   1, Sayı :   1, S.  11-22,  1969 Trabzon
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sulu ve 69-74 kenarı ile 67-74 kenarı arasında bir baz koşulundan ya-
zılan koşul denklemleri aşağıdaki gibidir.
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olarak elde edilir. Gauss algoritması ile çözüm yapılırsa; k,=—2.539, k2=
—1.412,  k3=+0.504,  k4=+6.067,  k5=— 3.873 değerleri  elde edilir.  Bu
değerler çizelge : l'de yerine konursa düzeltmeler elde edilerek —[k'W]
= [vv] kontrolü görülür. Düzeltmeler üçgen kapanmaları çizelgesinde ve
genel  abristeki  yerlerine  yazılarak  üçgenler  kapatılır;  kesin  doğrultular,
semtler ve kenarlar hesaplanarak dengeleme bitirilmiş olur.

Abris incelendiğinde her iki dengeleme sonunda bulunan semt ve ke-
narların tamamen birbirine uyduğu görülür.

Burada bağlanma kenarlarındaki  ortak  doğrultuların düzeltmelerinin
aynı olması beklenemez, 69, 74, 67 noktalarındaki doğrultular birbirinden
bağımsız  değişik  iki  ölçü  grubu  ile  birbirinden  bağımsız  olarak  iki  kez
dengelenmiş olduğundan bu doğrultulardaki düzeltmelerin değişik olaca-
ğı açıktır.  Yeni yapılan dengelemede bu ortak doğrultulardaki düzeltme-
lerin eski düzeltmelerle aynı- olmasını zorlamak en küçük kareler yönte-
minin ilkeleri  ile çelişir  ve bu düzeltmelerin aynı olmasını  sağlamanın da
uygulamada hiç bir yararı yoktur. Bu dengeleme sonunda bulunan değer-
ler ayrı bir abriste gösterilebilir.
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