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Korelasyonlu ölçüler; müstakil olmayan, birbiri ile ilgili ölçülerdir. «Kore-
lasyon derecesi» dengeleme hesabındaki ağırlık katsayıları ile tarif edilir. Fİ, F* 
iki fonksiyon, Q», Qkk bunların ağırlık katsayıları, Qik da ortak ağırlık katsayısı ise 

 

formülü ile bulunacak mik ya da «korelasyon mikdarı» denir. Bu yazıda korelas-
yonlu ölçülerin dengelemesine ait küçük bir örnek vermek istediğimiz için kore-
lasyonların çeşitleri ve bunların belirtilmesi hakkında bilgi vermeyeceğiz.   ( * )  

Eskiden dengeleme hesabında bağıl olmayan ölçülerin kullanılması gerektiği 
tezi savunulur, aksi halde kesin netice elde edilemiyeceği bilinirdi. Bugün keşin 
neticelerin bulunması için mutlaka bağıl olmayan ölçülere ihtiyaç olmadığını bi-
liyoruz. Bağımlı ölçüler olan korelasyonlu ölçülerin korelasyonları hesap esnasın-
da göz önünde bulundurulursa bunların da kesin değerleri verdiğini korelasyonlu 
ölçüler dengelemesi göstermektedir. Korelasyonlu ölçülerin dengelemesini ilk etüd 
eden   T i en s t ra   olmuştur. (**) 

Hesaplamak istediğimiz örnekte korelasyonun bir dengeleme neticesi meyda-
na geldiğini kabul ediyoruz. Şu halde bir ilk dengeleme yapılmış ve ilk değer-
ler düzeltilmişlerdir. Şimdi düzeltilmiş bu değerler ile yeni bir dengeleme yapıl-
mak istenirse «Korelasyonlu ölçüler dengelemesi» ne göre hesap yapmak gerekir. 

( * ) H. Wolf Ausgleiclrangsreclînung nach der Methode der Meînsten Quadrate 
sayfa 107 
E. Gotthardt  (Ermitttang von korelationen)   z. f. v. 1960 sa. 181 
Ekrem Ulsoy, Dengeleme hesabı İstanbul, 1963 Teknik Okul yayımı, şa 
yi 81 S. 203 M 

(**) J. M. Tienstra Theory of the adjustment of normaliy distrîbuted 
observations Amsterdanı I9d(> 
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Yapılan açıklamaya göre iki ayrı dengeleme yapılmaktadır. Birinci dengele-
me sonunda korelasyonlu değerler bulunmakta, ikinci dengeleme ile de korelas-
yonlu ölçülerin dengelemesi yapılmaktadır. 

Korelasyonlu ölçülerin dengelemesi, şartlı ve endirek olmak üzere iki ayrı 
şekilde yapılabilir. Birinci dengeleme içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Şu halde her 
iki dengelemeyi birden düşünürsek aşağıdaki 4 çeşit hesabın yapılabileceği an-
laşılır. 

1. Dengeleme 2. Dengeleme Kısaca gösterilmesi 

Endirek Şartlı E. Ş 
Şartlı Şartlı Ş. Ş 

, Endirek Endirek E. E 
Şartlı Endirek Ş. E 

', ı&         Bu  hesaplar ile ilgili  formüller yeni dengeleme kitaplarında  ( * )    mevcut ol-
duğu  için bunları  sırası  geldikçe ispatsız olarak vereceğiz. Şimdi 4 çeşit hesabın ,    
aynı   probleme   uygulanışını  görelim. 

Pu P2 ............  P6 noktaları arasında ni- 
velman yapılarak şekildeki gibi bir nivelman 
ağı kurulmuştur. Bu noktalardan Pu P3 ve P5 

in yükseklikleri bilinmektedir. 

Birinci dengelemede P3 ve P5 in bilinen 
yükseklikleri hesaba katılmamış bu noksan 
ikinci dengelemede telâfi edilmiştir. 

ı 
Verilen  değerler 

h t s  4 ,113  m v  h 2 =  5 ,261  m ,  1^4 ,822  m ,  tys6 ,994  m 
h5= 8,119 m , h6s13,075 m , h?=14,181 m , h8-8,938 m Hrs57,916   m   

,   H3S67Î286   m   ,   H5-79,108   m   , 

1  — E. Ş. 

Bi r inc i  end i rek  ö lçü lere  göre  yap ı l acağ ından şek le  göre  8  ha ta  
denklemi kurulacaktır. İlk dengelemede P3 ve P5 in yükseklikleri hesaba katılma-
dığı için bilinmeyen sayısı 5 dir. hu h2, h3, h4 ve h5 in ilk dengelemeden bulunacak 
kesin değerlerini X'i, X'2/ X'3, X#4, X's ile; bunların yaklaşık değerlerini de (Xı),  
(X2), (X3), (X4), (X5)  i le gösterelim. Hata denklemleri :  

(*) H. Wolf Ausgleichungsrechnung sayfa 107-118 
W.  Grossmaim Gruncizugo der Âugsleickuîîgsreclınmıg  sa.  36G-3S8 E. 
Ulsoy, age, s. 203-212 
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dır. Bu denklemlerin çözümü ile AX' ler bulunmuş olur. Şartlı ölçülere göre 
yapılacak ikinci dengelemede P3 ve P5 in bilinen yükseklikleri nazar-ı itibara alı-
nacaktır. İki yeni bilginin kullanılması dolayısile iki şart denklemi yazılması ge-
rekir. Ölçülerin ikinci dengelemeden sonra bulunacak kıymetlerini X ler ile gös-
terelim. 

X. = XJ'  +  A X  
dir. Şart denklemleri  de : 

X, + ^X2 + H, - H3 a  o 

*3 +  X4 +  «3 -  H5   =   0 (6) 

olur. Bu şart denklemleri (Ekrem Ulsoy, dengeleme hesabı sayfa 207) deki (17) 
denklemleri  şekline sokulursa : 

A, du,+ [A2 - l ]  d u 2 +  [A 3 -2]  du 3 +[A A -3]  du4 +[As4]du 5 + W a *0     ( ? )  

* ** Bl dui+ [ B2'1 ] du2 + [ B3 2]  ckJ3+ [ B4- 3] du4+ [B54] du5+  Wb = 0 

olur. A lar (6) denklemlerinden ilkindekî, B ler ikincideki katsayılardır. A ve B 
lerin indirgemelerinin, (5) normal denklemlerinin çözümü ile birlikte yapılması 
kabildir. 
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İkinci dengelemeden hesaplanacak X ler du lar yardımı ile bulunur. Bunun için 
(dengeleme hesabı sayfa 206) da (16 )  formülleri kullanılır. Pratik olarak yapı-
lacak şey AX'lerin normal denklem çizelgesinden faydalanmaktır. Bunun için 
AX'lerin hesabında olduğu gibi hesap yapılır. Yalnız her (—1) li denklemde W 
sütunundaki değerler yerine dy lar yazılır. Bu yapılırsa : 

22 



 

23 



dır. K'ler çözüldükten sonra V ler hesaplanır ve ölçüler bunlarla düzeltilirse ilk 
dengeleme tamamlanmış ve X'ler bulunmuş olur. Şimdi ikinci dengelemenin de 
şartlı metoda göre yapılması istenildiğine göre yine (6)  şart denklemlerinden 
faydalanılacaktır. ( 6 )  şart denklemlerinde yalnız Xı, ~X.2, X3, X4 geçmektedir. 
İkinci dengelemeyi yapabilmek için evvela bunların Q ağırlık katsayılarına ihtiyaç 

vardır.  Şu   halde     Qt1 , Q12 t Q13 s Qu-, Q22? Q23Î ^ ı Qş3 t 0^% Qtf hesap-

lanacaktır.  Bu   iş   (16 )    normal  denklemlerinin  çözümü   ile beraber yürütülebilir. 

Ayrıca  Ş. E. çözümü  için       ^15» ^25 ' Q35 » Q<S5 ' ^55     ede  ihtiyaç olduğundan 

hesapta   bunlarda beraber elde edilecektir. 
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