
 

BSHP kapsamında da üretilecek sayısal temel haritaya ve bölgede daha sonra yapılacak her 
türlü haritalama, kadastro, imar, altyapı ve Bursa Kent Bilgi Sistemine referans olmak üzere, 
(30 dilimli Gauss Kruger) ulusal koordinat sistemine bağlı, 72 noktalı bir yüzey ağı oluş-
turulmuştur. Ağ noktalarının l'i birinci derecede, 4'ü kinci derecede; 26'sı üçüncü derece Harita 
Genel Komutanlığı noktası olup, geri kalanlardan 8'i Kadastro ve İller Bankası, 3'ü de yeni tesis 
yüzey ağı noktalarıdır. Bunlardan 33'ü pilye tesislidir. 

BSHP alanı, fotogrametrik haritalama yönteminin teknik gereklilikleri gözönünde bu-
lundurularak,-10 kıymetlendirme bloğuna ayrılmıştır. Bu blokların çevreleri, fotogrametrik de-
ğerlendirmede yatay konum kontrolü için, aralan 300-700 metre olan toplam 352 dizi nirengi 
noktası ile çevrelenmiştir. 
Blokların fotogrametrik kıymetlendirilmesinde, yükseklik kontrolü için yararlanılmak üzere 
de; Doğu-Batı yönünde 1400 m.; Güney-Kuzey yönünde de 700 m. türdeş dağılımda nivelman 
noktası tesis edilmiştir. 

Fotogrametrik değerlendirme amaçlı yukarıda belirtilen kontrol noktalarından ayrı olarak da, 
uygulamadaki poligon noktası gereksinimi için, (aralarında görüş imkanı düşünülmeden) ara-
zinin uygun yerlerinde 2050 adet uygulama noktası tesis edilmiştir. Bu uygulama ve nivelman 
noktalan, fotogrametrik nirengi yöntemi ile; diğer' noktalar ise GPS yöntemi ile ko-
ordinatlandırılmıştır. 

Böylece BSHP'de, proje ile (işaretlemesi yapılan 100 kadar kadastro ve imar noktası ile) top-
lam 3000 dolayında tesisli noktadan oluşan ve km2'ye 6 tesisli nokta isabet eden bir jeodezik 
ağ ortaya çıkmıştır. 

3-GPS (GLOBAL POSITIONİNG SYSTEM) UYGULAMASI 

Projede, ana ve dizi nirengi noktaları yersel ölçü koşullarına göre tesis edilmiş olmalarına kar-
şın; proje alanında, yersel yöntemle ana bağa bağlı olarak oluşturulan iki test ağında yapılan 
kontrollerden, öngörülen duyarlığın sağlanabileceğinin anlaşılması üzerine, 72 ana ve 327 dizi 
nirengi noktasının GPS tekniği ile koordinatlandırılmasına karar verilmiştir. (Şekil 1). Bu uy-
gulama ile de, dizi nirengilerden bazıları iptal edilerek, bazılarının da yerleri değiştirilerek, 
daha uygun geçki geometrileri sağlanmış, (yersel yönteme nazaran) bir aylık bir zaman ka-
zanılmıştır. 

BSHP ile ilgili GPS ölçü ve değerlendirmeleri, Yüklenici MNG Bilgisayar A.Ş. Firması adına 
Dr. Kamil Eren'in sorumluluğundaki bir ekip tarafından, üç GPS alıcısı ile 30 günde ta-
mamlanmıştır. Bu süre zarfında günde ortalama yirmi saati bulan bir mesai ile; 
9 67 ana nirengi noktasının, her bir serisi bir saatlik süreyi alan, statik ölçü yöntemiyle, • 

5 Ana nirengi noktasının ise (ulaşım zorluğu nedeniyle) hızlı statik yöntemle, 
8 327 dizi nirengi noktasının, her bir serisi 15-20 dakika zaman alan hızlı statik yöntem ile ko-
ordinatlandırılması; (Geometrik nivelmanla ulaşılması güç olan 81 dizi nirenginin kot-
landırılması), gerçekleştirilmiştir. 

Duyarlığı artırmak ve sonuçların daha güvenli olmasını sağlamak üzere, tüm noktalardaki sta-
tik ve hızlı statuk ölçüler iki seri-seans (tekrarlamalı) olarak gerçekleştirilmiştir. 

3.1. GPS Uygulamasında Sistemîerarası Dönüşüm İşlemleri 

Bilindiği üzere, GPS yöntemi ile, üzerinde GPS anteni tutularak (en az dört uydudan) eş za- 
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manii sinyal kaydı yapılan bir noktanın, anında, WGS-84 (Word Geodetic System-84) da-
tumundaki koordinatlarının elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Bu sistemde belirlenmiş 
olan değerlerden, ED-50 datumundaki koordinat ve yüksekliklere; daha sonra da (harita üretimi 
ve uygulamalar için gerekli olan) yerel jeoide göre tanımlanacak otometrik yüksekliklere ge-
çilebilmesi için, sistemler arası dönüşüm işlemlerinin yapılraası gerekmektedir. Bu kapsamda 
yapılan işlemler ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

3.2. WGS 84 Datumundaki İşlemler 

GPS tekniğinde, iki yer noktasının eş zamanlı olarak, aynı uydulardan alınan sinyallerle (aynı 
doğrulukta belirlenmiş) WGS-84 koordinatlarından; bu iki yer noktası arasındaki baz vek-
törünün hesaplanması, "Relatif Konumlandırma" olarak adlandırılmaktadır. Bunu WGS-84 de-
ğerlerinden ED-50 koordinatlarına ve otometrik yüksekliklere geçiş işlemleri izlemektedir. 
Bu kapsamda, relatif konumlandırma sonrasında, ED-50 koordinatlarına geçilmesi için gerekli 
olan ölçü ve başlangıç değerleri ise; 

• Eş zamanlı ölçü alman noktalar arasındaki (WGS-84 sistemindeki kartezyen koordinat fark 
ları olarak) baz vektörlerin, 

• ED-50 sisteminde koordinatları bilinen bir noktanın WGS-84 koordinatlarının, 
• Farklı yollardan belirlenebilen baz vektörlerin (alıcı üzerinde otomatik olarak gerçekleştirilen 
istatistiksel yöntemlerle) en uygun değerlerinin elde edilmesi ve, 

• Bu belirlenen vektör değerlerinden ve referans noktasını koordinatlarından yararlanılarak, 
tüm anten tutulan noktaların WGS-84 sisteminde koordinatlandırılması, 

işlemleri yapılmaktadır. 
Bunu takiben de, klasik ağlarda olduğu gibi, GPS yöntemi ile oluşturulmuş olan ağın (ağa ait 
tüm vektörlerle birlikte) dengelenmesiyle, ağ parametreleri için, istatistiksel olarak en olası de-
ğerlerin belirlenmesi mümkün olmaktadır. 

GPS ağlarının dengelenmesiyle ilgili model; 

La = FQÇa) 

şeklindedir. Burada La, gözemlere ait dengelenmiş vektörleri ve Xa ise dengelenmiş istasyon 
koordinatlarını ifade etmektedir. Bu modelin en küçük karelere göre çözümü ise; 
X = -(ATPA)-lATPL olup 

burada,   A.= âFOIâXdir. 

A'nın hesabı için Xa yerine noktanın yaklaşık Xa koordinatları kullanılır. Buradan da 

L = F(X0)-Lb,    P = Lb-ı,    X = Xa-X0 

elde edilir. Burada Lb gözlem vektörüdür. Sözkonusu vektörün açık ifadesi ise; 
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GPS vektörleri, ağa ait yöneltme ve ölçekle ilgili bilgileri içerdiği için, sadece bir istasyonun 
koordinatlarım sabit tutmak yeterli olmaktadır. Bu y'aklaşım "minimum sabitle çözüm" olarak 
adlandırılmakta ve serbest ağ dengelemesine eşdeğer olmaktadır. Dolayısıyla ağda bir de-
formasyona neden olmamakta ve gerçek iç duyarlılığı vermektedir. 
Yukarıdaki yaklaşımla, BSHP GPS ağı, projedeki H220003 nolu noktasının 1,5 saati alan GPS 
(Pseudorange) ölçüsü ile belirlenen WGS-84 sistemindeki koordinatları sabit tutarak den-
gelenmiştir. Dengeleme sonucu elde edilen duyarlık değerleri ise; 

Dengelemedeki sabit alman nokta sayısı: 1 

Düzeltmeler: 

Min V4x = - 0.06 m., Max V AX + 0.09 m., mO = 0.01 m 

Min VfcY = - 0.07 m., Max VûY = 0.07 m., mO = 0.01 m. 

Min Vö£ = - 0.07 m., Max V&Z = 0.12 m., mO = 0.01 m. 

Konum Hataları: 

Max Vo<|) = 0.025 M., M0 = 0.015m. 

MaxVaZ = 0.030M., M0 = 0.016m. 
Max VGh = 0.059 M., M0 = 0.033m. 

Relatif Hatalar 

Max os= 1/80.000 (s = 1918 m.) 
Minos = 1/1.720.000 (s = 48578 m.) 
3.3. ED-S0 Datumuna Transformasyon ve Kesin Dengeleme 

BSHP Jeodezik ağında ED-50 (ülke) koordinatları bilinen 33 noktanın WGS-84 koordinatları 
da belirlenmiştir. Bu ortak noktalardan yararlanılarak yapılan üç boyutlu benzerlik dönüşümü 
ile de, GPS ölçüsü yapılan tümü ana ve dizi nirengilerin koordinatları hesaplanmıştır. 

Bilindiği üzere, üç boyutlu benzerlik dönüşümü, iki koordinat sistemi arasında ilişki kuran 
yedi parametre ile çözülmektedir. Bunun için her iki sistemde de kot ve koordinatları bilinen, 
en az üç noktaya gereksinim olmaktadır. Daha fazla ortak nokta olması durumunda, dönüşüm 
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parametreleri en küçük kareler yönteminde dengeleme ile belirlenir. 
(X,Y,Z) birinci sistem ve (x,y,z) ikinci sistem koordinatları olmak üzere, dönüşüm pa-
rametreleri, 
* 3 orijin kayıkliğı (Tx= X - x, Ty = Y -. y, Tz + Z - z) 

* 3 dönüklük açısı ( oox coy <az) 

* 1 ölçek farkı (1+k) 
şeklinde ilişkilendirilebilir. 
İki sistem arası dönüşüm, (alan çok küçük olduğu için) dönüklük katsayıları sıfıra zorlanarak 
gerçekleştirilmiştir. Hatalı olduğuna istatistiksel testlerle karar verilen noktalar atılarak dö-
nüşüm tekrarlanmıştır. Bu işlem, hatalı nokta kalmayıncaya kadar sürdürülmüştür. Ölçek fak-
törünün ihmal edilebilir düzeyde çıkması nedeniyle, WGS-84 sisteminde elde edilen bazların 
aynen ED-50 sisteminde de kullanılmasına da karar verilmiştir. Daha sonra, dönüşüm so-
nucunda, sabitliğine karar verilen noktalar kullanılarak tüm ağ yeniden ED-50 sisteminde den-
gelenmiştir. 
WGS-84'den ED-50 sistemine dönüşüm sonucu, 24 nirengi noktasının, son dengelemede sabit 
olarak alınabileceği ortaya çıkmıştır, kesin dengeleme sonucu elde edilen duyarlık değerleri 
için; 

Dengelemede sabit alınan nokta sayısı :      24 

Düzeltmeler: Min VAX = - 0.14 m.,   Max VA,X + 0.28 m., mo = 0.020 m. 

Min VAY = - 0.16 m.,   Max VAY + 0.15 m., mo = 0.020 m. 

Min VAz = - 0.17 m.,   Max VAz = 0.19 m., mo = 0.020 m. 

Konum Hatalar: Max Vo<|> = 0.065 m., Mo = 0.035 m. 

Max VGZ = 0.030 m., Mo = 0.040 m. Max 
VOh = 0.179 m., Mo = 0.080 m. 

Relatif Hatalar: Max Os = 1/35.000 (s = 1828 m.) 

Mincs = 1/1.220.000 (s = 40826 m.) 
sonuçları elde edilmiştir. 
Sonuçlardan, WGS-84 (GPS) koordinatlarının hassas olarak elde edilmesine karşın, ED-50 sis-
temine dönüştürme sonucu elde edilen koordinatların duyarlılığının öncekiler kadar iyi ol-
madığı görülmektedir. Bu da dönüşümde yararlanılan eski ülke nirengi koordinatlarının fazla 
hassas olmadığını göstermektedir. Bu durum, 3. derece ülke nirengi noktalarının 1/25.000 öl-
çekli temel haritaların fotogrametrik üretimi için amaçlanmış olması; büyük ölçekli harita pro-
jelerine uygun olmamasından kaynaklanmaktadır. 

4-YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ VE DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ 

BSHP'de, 5 ana ve 246 dizi nirengi noktasının ve 427 nivelman noktasının yükseklikleri, 6-7 
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km uzunluklu kapalı geçkilerde, gidiş-dönüş standart sapması 1 mm/km olan nivolarla, gidiş-
dönüş nivelmanıyla belirlenmiştir. Nivelman hesabında, Harita Genel Komutanhğı'nm böl-
gede mevcut 23 noktası referans alınmıştır. 112 ana ve 5 dizi nirengi noktasının yükseldikleri 
ise GPs yöntemi ile belirlenmiştir. 

Proje kapsamındaki nivelman ve dizi nirengi noktaları ile oluşturulan 729 noktalı nivelman 
ağı, ilk etapta serbest olarak dengelenmiş; uyuşumsuz ölçü ve yüksekliği sabit olarak verilen 
noktalar arasında uyuşum testi yapılmıştır. Yapılan dengeleme sonucunda; 

Aşağıdaki nokta sayısı : 729 

Yüksekliği sabit alınan nokta sayısı : 23 

Ağın serbestlik derecesi : 1342 

Birim ölçüsünün karesel ortalama hatası: ±14.7 mm, olarak bulunmuştur. Dengeli nokta, yük-
sekliklerinin karesel ortalama hatası ise ± 2.9 mm ile ± 25.2 mm arasında elde edilmiştir. 

 

Şeki!:2 Yükseklik Tanımlamaları h: 

Elipsoidal yükseklik, H: Ortometrik yükseklik, N: Jeoid yüksekliği 

Haritanın oluşturulmasında ve uygulamada, noktaların jeoide göre tanımlanan ortometrik yük-
seklikleri kullanıldığından, GPS yüksekliklerinden ortometrik yüksekliklere geçişte, proje böl-
gesi için uygun jeoidin belirlenmesi gerekir. 

4.1 BSHP'de Yerel Jeoid Yüzeyinin Belirlenmesi 

GPS ölçümlerinden belirlenen yüksekliklerin ortometrik yüksekliklere dönüştürülmesi için de 
bu noktalardaki, jeoid yüksekliklerine ihtiyaç duyulmaktadır (Şekil 2). 

BSHP'de jeoid yüksekliklerinin belirlenmesi için, gerekli olan yerel jeoid yüzeyinin ta-
nımlanmasında (elde gravide verilerinin olmaması nedeniyle), yükseklikleri GPS yöntemi ile 
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Harita ve Kadastro Mühendisliği 

ve geometrik nivelmanla ayrı ayrı belirlenen 246 dizi ve 5 ana nirengi noktasından ya-
rarlanmıştır. 

Bilindiği gibi BSHP alani gibi küçük alanlar için jeoid yüzeyi olarak 2. derecede polinomlarla 
ifade edilebilen bi-quadritik yüzeyleri alınabilmektedir. Böyle bir yüzeyin analitik ifadesi ise; 

N(xy)=aı+a2y+a3y2+a4X+a5xy+a6xy2+a7x2+a8x2y+a,x2y2 

şeklinde olmaktadır. Burada N, noktanın jeoid yüksekliğini, x ve y ise noktanın GPS koordinatlarını gös-
termektedir. Eşitlikten görüldüğü üzere, bölgede; bi-quaritik yüzeyi olarak alınan jeoidin ta-
nımlanabilmesi için jeoid yüksekliği ve koordinatı bilinen minimum 9 noktaya ihtiyaç vardır. 
Oysa proje alanında, GPS ve ortometrik yüksekliği ve (h-H farkında da) N jeoid yüksekliği bilinen 251 
nokta bulunmaktadır. Dengeleme sonucu a katsayıları için; 

al= 36.72688753 

a2= 0.00001499 

a3= 0.00000000 

a4= 0.00000603 

a5= 0.00000001 

a6= 0.00000000 

a7= 0.00000000 

a8=-0,00000000 

a9=-0.00000000 

değerleri bulunmuştur. 
Bu katsayılarla belirlenen jeoid yüksekliklerinden, noktaların ortometrik yüksekliklerine ge-
çilmiştir. 

Araştırma amacı ile, daha sonra, bazı kaynaklarda, jeoid yüzeyi olarak alınabileceği ifade edi-
len; 

N(xy)= ao+aıx+a2y+a3X2+a4y2+a5xy 

ikinci derece polinomu ile de işlem tekrarlanmış ve iki yaklaşımdan elde edilen ortometrik 
yükseklikler arasında, pratik değerde bir farkın olmadığı görülmüştür. 
Şekil 2'den görüldüğü üzere H ortometrik yüksekliği için (N elipsoid normalinde kabul edi-
lerek) 

H«h-N eşitliği 

yazılabilmektedir. 
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(h) Elipsoid yüksekliğini $H; (H) ortometrik yüksekliğinin SlH; (N) jeoid yüksekliğinin de |N 
hatalarını içerdiği düşünülürse, yukarıdaki eşitliğin 

h+5ha (H+8,,)+(N+5N) 

şeklinde yazılması mümkündür. Ancak yükseklik hatalarının her noktada eşit olduğu kabul 
edilirse, A,B gibi iki nokta arasındaki yükseklik farkı için; 

AHAB=A1İAB-ANAB 

eşitliği yazılabilir. 
Buradan iki nokta arasındaki/iN ve Ah farkları biliniyorsa, ortometrik yüksek farkının elde 
edilmesinin mümkün olduğu görülmektedir. 
BSHP'de yukarıda özetlenen yaklaşımla belirlenen yerel jeoid'den ve GPS elipsoid yük-
sekliklerinden, 5 ana ve 112 dizi nirengi noktasının yüksekliklerinin £7 cm. dolayında hata ile 
(kabul edilebilir sınırlar içinde) belirlenmesi mümkün olabilmiştir. 

S. SONUÇ 

BSHP ile proje alanında oluşturulan ve Tapu ve Kadastro Genel Müdjirlüğü'nün onayından da 
geçen Ülke jeodezik ağına bağlı, ana nirengi ağına ait 72 noktanın ve 352 dizi nirengi nok-
tasının tamamı, GPS tekniği ile koordinatlandırılmıştır. Yapılan yersel kontrollerden ve WGS-
84 sistemindeki değerlerin dengeleme sonuçlarından; 

• Oluşturulan Jeodezik ağın BÖHYY ile istenilen koşullan sağladığı, 
• GPS ile belirlenen sonuçların yersel yöntemle belirlenenlerden daha duyarlı olduğu, 

• WGS-84 (GPS) değerlerinin ED-50 sistemine dönüştürmede yararlanılan Harita Genel Ko- 
mutanlığı'na ait 3. derecede nokta değerlerinin, genelde büyük ölçekli harita üretimi için yeterli 
incelikte olmadığı, 

hususları belirlenmiştir. 

Projede, Fotogrametrik kıymetlendirme için tesis edilen ve düşey kontrol ağını oluşturan, ni-
velman ve dizi nirengi noktalarının yüksekliklerinin, geometrik nivelman yöntemi ile be-
lirlenmesi esas alınmış ise de, ulaşılması zor olan az sayıdaki ana ve dizi nirengi noktası GPS 
yöntemi ile kotlandırılmıştır. Bu işlemde WGS-84 yüksekliklerinden, Ortometrik yük-
sekliklere geçiş için gerekli olan yerel jeoid, elde gravite ölçü bilgileri olmadığı için, yük-
seklikleri geometrik nivelman ile, ülke nivelman ağına bağlı olarak belirlenen ve aynı zamanda 
WGS-84 sisteminde GPS yükseklikleri bilinen noktalardan yararlanılarak, belirlenmeye ça-
lışılmıştır. 

Bu yolla belirlenen ortometrik yüksekliklerin de BÖHYY ile istenen koşullan sağlamakla bir-
likte, koordinatlardaki inceliğe ulaşılamadığı görülmüştür, bunun'da jeoid belirlemedeki yak- 
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laşıklıklardan kaynaklandığı sanılmaktadır. 
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yuvarlatmadan kaynaklanan hataların 

koordinatlarla alan hesabındaki etkisi 

Sebahattin BEKTAŞ 

Özet 
Bilgisayarın herhangi bir yöntemle hesapladığı parsel köle noktası koordinatlarından bulduğu 
değerler (alan, açı, uzunluk vs.) ile koordine özet çizelgesinde listelenen yuvarlatılmış ko-
ordinatlardan (genellikle cm. biriminde) yeniden hesaplanarak kontrol edilmek istendiğinde 
farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Aradaki farkın yuvarlatmadan kaynaklandığı açıktır. Ancak bu 
farkın, başkaca bir kaba yanılgıdan gelip gelmediğini, kontrolü yapan kişi bilmek isteyecektir. 
Bu ancak yuvarlatma hatasının sonuç üzerine yapabileceği maksimum etkinin bilinmesiyle mü-' 
kündür. Diğer bir deyişle konuya ait hata sınırı'nın (tecvizin) bilinmesine gereksinim vardır. 
"Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği"nde konuya ait bir hesabı üzerindeki etkileri 
araştırılmış ve hata sınırının belirlenmesine çalışılmıştır. 

Giriş 

Bilgisayarın sağladığı geniş ve kolay hesaplama olanakları çerçevesinde mesleğimizde yaygın 
olarak kullanılmaya başlanmış, hesaplamalardaki güçlük nedeniyle yeğlenen grafik ve yaklaşık 
çözümler yerini sayısal yöntemlere bırkamıştır. Böylece tek anlamlı çözümler elde edilmiştir. 
Günümüzde ada parsel bazındaki çalışmalarda bile bütün köşe ve kırık noktaların ko-
ordinatlarının hesaplanması istenmektedir. Önceleri hepimizin yakından bildiği gibi parsel alan-
ları ya planimetre ile ya da parsel üçgenlere bölünerek üçgenlerin alanları toplamından he-
saplanmaktaydı. Her iki yöntem de ölçme işlemine dayandığı için kişinin ölçme yetenekleri ile 
orantılı olarak farklı alan değerleri bulunabilmekteydi. Günümüzde artık parsel köşe nok-
talarının koordinatlarından yararlanarak tek anlamlı alan değerleri bulunabilmektedir. 

Parsel köşe nokta koordinatlarının herhangi bir yöntemli (poligon hesabı, yan nokta, küçük 
nokta vs.) bilgisayarca hesaplatıldığı ve koordinat uzunlukları da çift duyarlıklı olarak ta-
nımlanmışsa (6 ve daha uzn basamaklı koordinatlarda bu bir zorunluluktur) bir noktaya ilişkin 
koordinat değeri için ondalık noktadan önceki ve sonraki anlamlı basamak sayısı 16'ya çık-
maktadır. Bilgisayar bu koordinatlarla ilgili bir hesaplama yaparken bu 16 basamağın tümünü 
kullanmaktadır. Ancak koordinat değerleri özetlenirken, listelenirken noktadan sonra iki ba-
samak- cm. biriminde yuvarlatılma yapılmaktadır. Bu yapılan işin gereği açısından yeterli ve-
anlamlıdır. Yuvarlatılmış koordinatlardan yapılan hesap (kontrol) sonucu bulunan değreler bil-
gisayarın verdiği değerlerden farklı çıkmaktadır. Özellikle parsel alan hesaplarında bu fark ortaya 
çıkmakta ve kontrol aşamasında yüklenici ile kontrol mühendisi arasında tartışmalara yol açtığı 
gerçektir. Yüklenici bu farklılığı ortadan kaldırmak için bilgisayarında depolanan koordinatları 
noktadan sonra p basamaklı standart hale getirebilir (Bir miktar yuvarlatma hatasına yol açmakla 
beraber). 
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Bunun için yazılımda şu değişikliği yapabilir. Ondalık noktadan sonrası p basamaktan uzun bir 
X koordinatı için BASIC programlama dilinde; INT fonksiyonundan yararlanarak 

X = INT (X*10>+0.5) / 10> (p: noktadan sonra istenen basamak sayısı) 

deyimini yazarsa X koordinatı noktadan sonra p basamaklı olacak şekilde yuvarlatılmış olur. 

KOORDİNAT YUVARLATILMASININ ALAN HESABI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Bilindiği gibi n köşeli bir çokgenin-
parselin alanı Gauss alan formüllerinden 

 

Koordinatları yuvarlatma hatası nedeniyle parsel alanında oluşacak hata, hataların yayılma ya-
sası uygulanarak bulunabilir. Genel olarak ondalık noktadan sonra p basamak olacak şekilde yu- ■ 
varlatılma yapılırsa oluşacak maksimum hata 

m = ±5*lO-(p+l) 

dir. cm. basamağında yuvarlatılma yapılırsa/? = 2 olacak ve'hata m = ±0.005 olacaktır. Buradan 
yuvarlatma işlemi yaptığımızda her korodinat değerinin en fazla m kadar hata ile yüklü ol-
dukları ortaya çıkmaktadır. Tüm bu hatalı değerlerden (yuvarlatılmış koordinatlardan) he-
saplanan alan değerinin hatası; 

mxi = myi = m = ±5* 10 -(P+1)     yuvarlatılmış koordinatların hatası 

F  =  - E    ^ . ( Y M - Y İ - İ )  
2   M 

63 



 

Yukarıdaki alan hesabı eşitliğine hataların yayılma kanununu uygulayalım, bunun için bütün 
koordinatlara göre türev alalım. 

f-!<^-JH<x'-x'>- .....  f=-i<x.-« 

Bu türevleri hataların yayılma yasasında yerine koyalım. 

m,- ±f (İ+A+İ+ .. +8»r- ±f |p~  

Görüldüğü gibi alanın karesel ortalama hatası, çokgenin her noktası için kendinden önceki ilk 
nokta ile kendisinden sonraki ilk nokta arasındaki kiriş uzaklığı kareleri toplamının ka-
rekökünün m/2 ile çarpımına eşit olmaktadır. Pratikte bu kiriş uzaklıkları bilinmez ayrıca he-
saplamak gerekir bu sıkıcı hesaplama yerine her zaman bilinen parsel alan değerlerinden ya-
rarlanarak mv karesel ortalama hatasını (k.o.h.) özel durumları da gözönüne alarak belirlemeye 
çalışalım. 

ÖZEL DURUMLAR: 

1- Parselin üçgen şeklinde olması dıırame (w=3): 

,  m     I  2  ,   2  ,   2  
itip** ±—   İSn+Sa+Saı 

1.1- Parselin eşkenar üçgen şeklinde olması 

S =Sn -S23-S31  

mr ±^ fig = ±-J}S (kenartüründen) 
Â £ 

jflP=° ±m VâVF (Alttüründen) 
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2. Parselin Dönigen 

şeklinde olması (n=4): , 

m   fi    T 

2.1- Parselin Dikdörtgen olması durumu: 

e = S 13 = S24  (köşegen uzunluğu) 
m^ ± m-e

 

2.2- Parselin kare olması durumu: 

S  — S 12 — S23 — S31 —S41 

m =■ ±m.e     " (köşegen türünden) 
mF= ±m-JÎS (kenar türünden) 
Ynv

= ±m4î 4F (^m türünden) 

Parsellerin çoğunlukla dörtgen şeklinde oldukları bir gerçektir. Bu çalışmada konu hata sı-
nırının belirlenmesi olduğundan bütün parseller için kendilerine alanca eşit kare yaklaşımı alır-
sak fazla bir yanılgıya yol açmayız. Bu yaklaşımla F alanlı bir parselin k.o.h'ı; 

mv = ±m\J2 v F olacaktır, cm. biriminde yuvarlatılma 

yapılması durumunda (p~2) ve m = ±0.005 

mF= ± 0.005 J2 4F= ± 0.0074F 

400 m2lik bir parselde cm. biriminde yuvarlatılma yapılması sonucu oluşacak k.o.h. 

mP = ±014 m2. olacaktır. 
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