
  

 

duyarlığı daha yüksek bir hız ka-
zandıracaktır. Uydu görüntü alımı sı-
rasında olumsuz meterolojik koşulların 
varlığı, kayıt sisteminin devreden çık-
kartılması ile ya da algılayıcının daha 
uygun yerlere yöneltilmesiyle gereksiz ar-
şivleme sorunlarının kısmen de olsa or-
tadan kaldırılmasına olanak sağ-
lamaktadır. 

5. SONUÇLAR 
Yukarıda yapılan açıklamaların ışı-

ğında sonuç değerlendirmeler aşağıdaki 
şekilde yapılabilir. 

a. LANDSAT-6 uydusunun fırlatılma 
aşamasında   düşmesi,   şu   anda  görev 
yapan LANDSAT-5 uydusunun ömrünü ta 
mamlamış  olması,   üzerindeki  SAR  al 
gılayıcı sistemi sayesinde meterolojik ve 
gece-gündüz koşullarından bağımsız gö 
rüntüleme yapma şansına sahip ERS-1 
uydu     görüntülerinin     topoğrafik     uy 
gulamalar açısından yetersiz kalması ve 
ayırma  gücü  en  yüksek algılayıcı  sis 
temlere sahip olması nedenleriyle SPOT 
uyduları 3-4 yıllık bir süre daha topoğrafik 
harita üretimine en uygun uydu olma özel 
liğini koruyacaktır. 

b. Yakın gelecekte fırlatılacak ve ayır 
ma gücü 1 m. olan stereo görüntüler sağ 
layacak  uydular,   1:   25.000  ölçekli  to 
poğrafik   harita   üretiminde   önemli   bir 
olanak gibi görünmektedirler. Ancak bu 
rada dikkat edilmesi gereken konu, 1 m. x 
1 m. boyutundaki her detayın uzaydan gö 
rülebileceği anlamında de 
ğerlendirilmemesi gerekliliğidir. 

c. Halen   üretimi   Harita  Genel   Ko 
mutanlığı   sorumluluğunda   bulunan   ve 
güncelleştirme   faaliyetleri   periyodik   bir 
planlama   çerçevesinde   sürdürülen    1: 
25.000 ölçekle topoğrafik haritaların sınır 
bölgelerine rastlayan alanları için, gerekli 

uçuş izninin alınmasında komşu ülkelerle 
zaman zaman ortaya çıkan sorunlar ne-
deni ile yersel çalışmalarla kıy-
metlendirilme zorunluluğuna yeni uydu gö-
rüntüleri önemli bir kolaylık getirecektir. 

d. Ayrıca bir görüntünün kapladığı ala 
nın 15x15 km veya 12x12 km gibi küçük 
bölgeleri  içermesi,  hava fotoğrafları  ile 
maliyet   açsından   kıyaslanmayı   tekrar 
gündeme getirecektir. 

e. Yakın    gelecekteki    uydu    gö 
rüntülerinin büyük ölçekli kadastral harita 
üretimlerine    önemli    bir    katkı    sağ 
lamayacağı açıkça görülmektedir. 

f. Sonuçta     büyük     ölçekli     uy 
gulamalarda, hava fotoğrafları tarihsel ge 
lişim içerisindeki önemini uzun bir süre 
daha koruyacak ancak bu gelişim çer 
çevesinde klasik hava fotoğrafçılığı yerini 
sayısal  hava kameralarına bırakacaktır 
denilebilir. 
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hesap tablosu programlarsnırı jeodezi ve 
iofogramefri mühendisliğinde kullanımı 

L ÖZTUĞ BİLDİRİCİ 

Özet 
Bu makalede hesap tablosu ya-

zılımlarının kısaca tanıtımı yapılmakta ve bir 
hesap tablosu yazılımı olan Microsoft 
EXCEL 4.0'ın Macintosh "sürümü ile den-
geleme hesabından bir problemin çözümü 
örnek olarak verilmektedir. Burada verilen 
örnek çözümün yazılımın Windows sü-
rümüne uygulanması da mümkündür. 

Giriş 
Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler 

doğrultusunda artık yazılımlar belli sınıflar 
halinde incelenmektedir. Dünya yazılım pa-
zarının önemli bir kısmını hesap tablosu, ke-
lime işlemci ve veri tabanı yazılımları oluş-
turmaktadır. Günümüzde her bilgisayar 
kullanıcısının bu üç gruptan mutlaka birer 
yazılıma ihtiyacı olduğu düşünülmektedir. Bu 
eğilimin sonucu üçlü paket yazılımlar da pa-
zarlanmaktadır. Hesap tablosu yazılımları 
tüm mühendislik alanlarında kullanılan çok 
amaçlı yazılımlardır. Bir çok alanda bu ya-
zılımlar yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Ancak kendileri için hazırlanmış belli paket 
yazılımları kullanma eğiliminde olan Jeodezi 
ve Fotogramerti mühendislerinin hesap tab-
losu yazılımlarına pek fazla ilgi gösterdikleri 
söylenemez. Bu kısa makalede bir hesap 
tablosu programı olan mikrosoft EXCEL yar-
dımıyla Jeodezi ve Fotogrametri Mü-
hendisliği alanında neler yapılabileceği kı-
saca açıklanmaktadır. 

Hesap Tablosu Yazılımları 
Hesaplama işlemleriyle çok fazla uğraşan 

kullanıcılara yönelik hazırlanan Hesap Tab-
losu (Spreadsheet) programlarında ticari pa-
ketlerden farklı olarak, bilgi girişleri, bilgi çı-
kışları ve diğer işlemler yazılımcı tarafından 
konulmuş bir çerçeve ile sınırlı değildir. 
Tablo üzerinde istenildiği gibi oynanabilir, 
hücrelere bilgi girilebilir, bilgiler arasında iliş-
kiler kurulabilir, bilgiler yazı ya da grafik ola-
rak raporlanabilir. 

Piyasaya hesap tablosu yazılımı olarak 
ilk çıkan yazılımı LOTUS123'tür. Uzun süre 
yaygın olarak kullanılan LOTUS123, Borland 
tarafından ÛUATTRO'nun, Microsoft ta-
rafından EXCEL'in piyasaya çıkmasıyla öne-
mini yitirmeye başlamıştır. Microsoft'un ke-
lime iş lemci yaz ı l ımı WORD'ün 
yaygınlaşmasına paralel olarak EXCEL'de 
popülaritesini arttırmıştır. 

Microsoft EXCEL hesap tablosu özel-
liğinin yanında grafik özelliğine, gelişmiş bir 
makro diline de sahiptir. Yazılım üç tür 
dosya kullanır: Hesap tablosu (VVorksheet), 
grafik (Chart) ve makro (Macrosheet). Bu 
özellik sayesinde hesap tablosu üzerindeki 
hesaplamalar elle girilmeyip, makro dilinde 
programlanabilir, hesap tablosunda he-
saplanan bazı değerler grafiklerle gös-
terilebilir. 

Microsoft EXCEL'in hem PC hem de sü-
rümleri mevcuttur. Her iki sürümde karşılıklı 
dosya alışverişi mümkündür. PC ve Ma-
cintosh sürümlerinin özellikleri hemen hemen 
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aynıdır. Ancak PC'Ier üzerinde çalışmak is-
teyen kullanıcıların Windows arabirimini ta-
nımaları, Macintosh'da çalışmak isteyenlerin 
de Mac işletim sistemini tanımaları ge-
rekmektedir. Bu yazıda verilen örnek uy-
gulama Macintosh üzerinde ger-
çekleştirilmiştir. Ancak aynı işlemlerin 
PC'Ierde Windows üzerinde yapılması da 
şüphesiz mümkündür. 

EKCEL'e Kısa Bir Bakış 
Bu kısa yazıda yazılımın kapsamlı bir bi-

çimde tanıtılması mümkün olmayacağından, 
yazılım hakkında özet bilgi verilecektir. Ya-
zılım hakkında kapsamlı bilgi için piyasada 
çeşitli kitaplar mevcuttur. Örnek olarak Bay-
buran 1991'e başvurulabilir. Daha öncede kı-
saca değinildiği gibi, yazılımın ana bi-
leşenleri, orijinal isimleri ile, VVorksheet, 
Chart, Macrosheet ve VVorkbook'tur (EXCEL 
4.0 da eklenmiştir). Yazılımın ana bileşeni 
VVorksheet olup 16384 satır, 256 sütundan 
oluşan dev bir tablo ya da matristir. Matris 
benzetmesine göre bu matrisin her bir ele-
manına hücre ismi verilir. Hücrelere sayısal, 
text, tarih ve saat tipli değerler girilir, değer 
girilen hücrelere bağlı olarak, diğer hüc-
relerde yeni değerler hesaplanır. Yazılımın 
bileşeni ile VVorksheet'de girilmiş ya da he-
saplanmış değerlere bağlı olarak grafikler 
oluşturulabilir. Macrosheet bileşeni ile macro 
dilinde programlama yaparak, VVorksheet 
üzerinde bu programları çalıştırmak müm-
kündür. Son eklenen VVorkbook bileşeni yar-
dımıyla VVorksheet, Chart ve Macrosheet 
dosyaları grup haline getirilerek ortaklaşa 
kullanılır. VVorkbook'u bir dosyaya, VVork-
sheet, Chart ve Macrosheet'leri de bu dos-
yada takılı kağıtlara benzetmek mümkündür. 

Hesap tablosunun hücrelerine girilen de-
ğerler üzerinde işlem yapmak için formüller 
kullanılır. Formüller tek tek hücrelere ya da 
ardışık hücrelere uygulanabilir. Formüllerin 
uygulanacağı ardışık hücreler bir dikdörtgen 
oluşturacak şekilde seçilir ve bunlara Range 
ya da Array ismi verilir. Hücrelerin ve 
Array'lerin adlandırılması mümkündür. For- 

müller içerisinde kullanılmak üzere EXCEL 
çok sayıda fonksiyon içerir. Kullanıma su-
nulan hazır fonksiyonların yanısıra özel he-
saplamalar için makro dili yardımıyla kişisel 
fonksiyonlar da oluşturulabilir. 

EXCEL'de Matematikse! ve İs-
tatistiksel Fonksiyonlar 

EXCEL 4.0 ve üzerinde fonksiyonlar 
dokuz gruba ayrılmıştır. Financal, 
Date&Time, Math&Trig, Statistical, Lo-
okup&Reference, Database, Text, Logical, 
İnformation. Özellikle Dengeleme Hesabı ba-
kımından matematiksel ve istatistiksel fonk-
siyonlar çok önemlidir. 

Matematiksel ve Trigonometrik fonk-
siyonlara örnek olarak ABS (Mutlak değer), 
FACT (faktöriyel), COS (kosinüs) verilebilir. 
Burada trigonometrik fonksiyonlarda açının 
radyan olarak verilmesi gerektiği unu-
tulmamalıdır. Matematiksel fonksiyonlar ara-
sında matris işlemleri çok önemlidir. Matris 
işlemlerini yapan fonksiyonlar MDETERM 
(Matrisin determinantı), MINVERSE (İnvers 
alma), MMULT (Matris çarpımı) ve TRANS-
POSE omak üzere dört tanedir. Bu for-
müllerin argümanlarının Array olması ge-
rektiği unutulmamalıdır. Array'lere formül 
atamaları hücrelerde olduğu gibi sadece 
enter tuşu ile değil komut+enter (PC'Ierde 
Ctrl+Enter) tuş kombinasyonu ile yapılır. 

EXCEL hemen hemen tüm istatistiksel 
hesaplamaları yapmaya yetecek kadar fonk-
siyon içerir. Örneğin STDEV fonksiyonu ile 
standart sapma, AVERAGE ile aritmetik or-
talama, NORMSDIST ile normlaştırılmış nor-
mal dağılımda verilen yüzdelik noktaya kar-
şılık gelen güven olasılığını hesaplamak 
mümkündür. İstatistiksel fonksiyonlar ile doğ-
rusal ya da logaritmik regresyon analizleri 
yapılabilir, tüm tablo değerlerine ulaşılabilir, 
çeşitli istatistiksel testler yapılabilir. 

EXCEL İle Dengeleme 
EXCEL'in matris fonksiyonları yardımıyla 

dengeleme hesapları yapmak mümkündür. 
EXCEL paket yazılımlara göre çok daha 
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hızlı invers alır, matris çarpımı yapar. Matrislerin boyutları Worksheet'in satır sütun sayısı ile sı-
nırlıdır (16384x256). işiem hızı ise kullanılan makinanın kapasitesine bağlıdır. Dengelemenin 
fonksiyonel ve stokastik modelleri aşağıdaki gibidir: 

E(L) = Ax   D(L) = G2P-1 

Burada dizayn matrisi A ve ağırlık matrisi P bilindiğine ve rank (A)=u olduğuna göre en küçük 
kareler çözümüne gidilir. Buradan bilinmeyenler, düzeltmeler ve birim ölçünün ortalama hatası 
aşağıdaki gibi hesaplanır: 

ATEAx-ATPL = O    x= (ATEA) "1 ATPL 



  

  

Bu modele GauB-Markoff Modeli adı verilir. Bu konuda detaylı bilgi için Koch 1987 ve Ba-
rışkaner vd 1995 den yararlanılabilir. 

Problemin EXCEL'de çözümünü açıklamak amacıyla Barışkaner vd 1995 sayfa 22'de verilen 
nivelman ağı örneğini le alalım. Verilen nivelman ağının şekli ve ölçüleri aşağıdaki gibidir. 

I_1= 4.072 m S-|= 1.0 km 
L.2= 1.471 m S2= 0.5 km 
L3= 2.704 m S3= 2.0 km 
L4= 0.966 m S4= 0.4 km 
l_5= 7.275 m Ss= 0.4 km 
l_6= 3.211 m S6= 1.2 km 
l_7= 4.168 m S7= 0.5 km 
l_8= 5.550 m Ss= 1.0 km 
HA= 1000m 
Bilinmeyenlerin yaklaşık değerleri: 
Xo= 1004.072 m Yrj= 1005.550 
m Zo= 1008.254 m Tn=   
1007,275m 

Elimizdeki ölçülerden ve verilen yaklaşık değerlerden, düzeltme denklemleri aşağıdaki gibi 
çıkarılır: 

 
Bu durumda mevcut verilerle_A ve P matrisleri EXCEL'e girilebilir. Bu amaçla boş bir Work-

sheet açılarak şekil 2'de görüldüğü gibi ilgili matrisler için Array'ler tanımlanır, bu Array'lere 
adlar verilir. Matrislerin sınır çizgileri de ayırd edilebilmeleri için Border komutuyla çizilir. 

Metrislerin rakamların belli bir basamağa kadar gösterilmesi istenirse bu da Number komutu 
ile yapılabilir. A ve P_ matrislerinin tanımlanmasından ve değerlerinin girilmesinden sonra, N_ve 
O, matrislerin hesaplanması şekil 3 ve 4 de gösterilmiştir. Bu aşamada P. matrisinin köşegen dı-
şındaki elemanlarının boş bırakılmayıp sıfır değeri ile doldurulması gerektiği ve Array'lere fonk-
siyon ataması yaparken komut+enter (Windows'da Ctrl+enter) tuş kombinasyonunun kul-
lanılması gerektiği unutulmamalıdır. Array'lere atanan formüller kendiliğinden tırnaklı parantez 
içerisine alınırlar. Bu aşamadan sonra Array'ın hücrelerinde değişiklik yapılmasına izin ve- 
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rilmez. (Ayrıntılar için: Bayburan 1991) 
Bilinmeyenler vektörü dx in hesaplanması şekil 5'de, düzeltmeler vektörü v'nin hesabı ise 

şekil 6'da gösterilmektedir. 
Şekil 7 ve 8 de düzeltmelerin kareleri toplamı (Pvv) ile birim ölçünün ortalama hatasının he-

sabı gösterilmektedir. 
Bu şekilde EXCEL' de dengeleme işlemi sonuçlanmış olmaktadır. Giriş değerlerinden her-

hangi birinde (A veya B matrisinin bir elemanı) değişiklik yapılırsa EXCEL tüm hesaplamaları 
hemen günceller. Hesap tablosu yazılımlarıyla çalışmanın en önemli avantajlarından biri de 
budur. 

Buradaki hesaplamalarda kullanılan EXCEL fonksiyonları ek A da alfabetik sıra ile açık-
lanmıştır. Şekillerde görülen fonksiyonların argümanlarında hücre referansları da kulanılabilirdi. 
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