
Harita ve Kadastro Mühendislliği 

m? Karesel Ortalama Hatasının Yorumu ve Hata Sıran: 
Sonuç olarak bulunan mv k.o.h. değeri önündeki ±işaretinden de anlaşılacağı gibi -mv ile +mv. 
arasında bütün değerleri alabileceğini göstermektedir. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Bu-
lunan mp değerinden daha büyük hatalarla pratikte karşılaşılabilir. Bunun nedeni yu-
varlatmaların çoğunluğunun aynı yönde (aynı işaretli) olarak gerçekleşmesidir. Hata teorisine 
uygun olarak (d) hata sının, {my) k.o.h.'nm üç katı olarak belirlenebilir; 

d = 3mF = ±3m S. 4Fr = ±4.242 m JF d 
=±4.242 m JF 

Yine aynı örneğimiz 400 m21ikparselimiz için cm. biriminde yuvarlatmadan kaynaklanacak hata 
için hata sınırı (tecviz) 

d=±0.424m2 

olmaktadır. 

SAYISAL UYGULAMA: 

Örnek 1: . 
F = 20x20 m'lik kare şeklindeki bir parsel için bütün koordinatlarında 0.005 m. yuvarlatma ha-
tası oluştuğunu ve hataların yönünde lanı maksimum şekilde büyütecek şekilde olduklarını 
varsayalım. Diğer bir deyişle karenin bir kenarının 0.01 m. büyüsün. Bu durumda yeni alan F' 

F' = 20.01 x 20.01 = 400.4001 m2 

F = 20 x 20 = 400 m2 (gerçek alan) 
' fark = F ' -F  = 0.4001 m2 (gerçek fark) 

d = ±4.242 m J"F = ±0.4242 m2 (hata sınırı eşitliğinden) 

fark<d 

Görüldüğü gibi hata sınırı eşitliğimiz en olumsuz durumlarda bile geçerliliğini korumaktadır. 

Örnek 2: 

Kenar uzunlukları 20 m. olan bir eşkenar üçgen şeklindeki parselin her kenarını birinci örnekte 
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F'= 20.01 x 20.01 x —= 173.3783 m2. 4 

F = 20 x 20 x —• = 173.2051 (gerçek alan) 

fark=Ff-F= 0.1732 m2 (gerçek ferk) 

d^3jftF = ±3 m V3VF = ± 0.2598 m2 (eşkenar üçgenler için hata sının) 
fark<d 

Eşkenar üçgenimize alanca eşit bir kare yaklaşımı yapalım. 
d = 3mF = ±3m 4l 4F =±4.242m4F 

d= ±0.279 m2 
fark<d 

SONUÇ 

Sayısal uygulamalardan da görüldüğü gibi parsellere kendilerine alanca eşit kare yaklaşımı ya-
pılabilmekte ve cm. biriminde yuvarlatma yapılması sonucu oluşabilecek maksimum hata için 
hata sınırımız 

J = ±0.0212|F' 
olmaktadır. Kontrol aşamasında ortaya çıkacak olan farkı bu sınırın altında kalıyorsa yu-
varlatmadan kaynaklanabileceği, fark sınır değeri aşıyorsa başka bir yanılgıdan kaynaklandığı 
ortaya çıkacaktır. 
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kırsal alan düzenlemesi 

Hülya DEMİR - Sevim BAKIRCI 

ÖZET 

Günümüzde kırsal alan düzenlemesi ülke 
bakımı (doğa, peyzaj, ekoloji, çevre ko-
ruma), tarım ve orman işletmelerinin dü-
zenlenmesi, genel tarım ve orman kül-
türünün gelişimi, trafik planlaması, sulama/ 
drenaj ve bunların sağlanması, köy ye-
nilemesi, büyük bayındırlık projeleri, alt-
yapı, turizm ve dinlenme, eski eserler ve 
anıtların korunması, tarımsal yerleşim, köy 
merkezinin ferahlatılması, arsa düzenlemesi, 
küçük bahçecilik ve yerleşim, balıkçılık, 
avcılık, madenciliğin desteklenmesi, ma-
densel hammadde varlığının korunması gibi 
çalışmalardan oluşmaktadır. Çalışmada 
kırsal alan düzenlemesinin 

* Doğa koruma bölgelesinde toprak dü 
zenleme 

* Köy ekolojisi önlemlerinin alınması, 
* Su ve su yolları tekrar doğallığa yakın 

oluşturma ve 

* Peyzaj planlama 
öğelerinden oluşan ülke bakımı konuları in-
celenmiştir. 

1. GİRİŞ 

Ülkemizde ilk kırsal alan düzenlemeleri 
196O'lı yıllarda arazi toplulaştırması ile 
gıda maddelerinin daha ucuza maledebilmek 
için tarımsal bünyeyi iyileştirip üretim şart-
larını düzeltmek amcıyla başlamıştır. 
Halen de salt tarımsal karakterli gaye olarak 
görülmektedir. Oysa Batıda bu çalışmalar 
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1800'lü yıllarda başlamış ve görev alanını 
oldukça genişletmiştir. Günümüzde Av-
rupa'da bu olumsuzluklar karşısında ta-
rımsal işletme ve köylerin yapısal değişimi 
yoluna gidilmiş, durum ve sorunların çok 
yönlü hale gelmesiyle bu mekanın yalnızca 
tarım alanı olarak görülmemesi ilkesi ortaya 
çıkmıştır. Bu noktadan hareketle arazi top-
lulaştırmasının amacı çok yönlü olmuş, 
tarım, çevre, toplum, yerleşim, ekonomi po-
litikalarının seçenek ilişkilerini de kap-
sadığından bu kavram kırsal alan dü-
zenlemesi olarak değiştirilmiştir. Doğal 
yaşam temellerinin korunması ve tekrar can-
landırılması, doğa, koruma, peyzaj bakımı 
önlemlerini düzenleyen çevreye ait so-
rumluluklar halen güncelliğini koruyan ça-
lışmalarla birlikte büyk önem taşıyarak hiz-
mette bulunmaktadır. 
Sorun ülkemizde ele alındığında, doğal 
yaşam temelleri yükümlülüklerinin ge-
nellikle ciddi endüstri ve halk yoğunluğu 
olan bölgelerde uygulandığında, tarımsal 
alanlara ise gözardı edildiği görülmektedir. 

Ülkemizdeki tarımsal alanlarda, insanların 
kullanım haklan sonucu toprak daha yoğun 
işletilmekte, kimyasal ürünler yüksek oran-
larda kullanılmakta, turbalık ve nemli böl-
geler kurutulup su birikintileri ve küçük göl-
ler doldurularak birçok biotopun (flora ve 
fauna) sayıca zengin çeşitlerinin sa-
vurganlığına gidilmektedir. Böylece doğa ve 
peyzaja daha çok yüklenilmekte, toprak ve-
rimliliği, su, hava, hayvan ve bitkilerin var-
lığı tehlikeye sokulmaktadır. 

Bütün bu sorunların çözümü için çok yönlü 

 



 

 

önlemler alınabilir, yeniden kırsal dü-
zenleme ile hem tüın yurttaşların çıkarları, 
hem de kırsal alanların ekonomik ge-
lişmesine katkıda bulunabilir. Kırsal alan 
düzenlemesinde kara ve demiryolları, ka-
nallar, baraj gölleri, hava limanları gib v.b. 
doğayı ve peyzajı zorlayıcı müdahalelerdir. 
Yöneticiler ile halkın, doğa ve peyzaja karşı 
müdahalelere olağanüstü duyarlılığı yeniden 
düzenleme ve bununla ilgili yapısal ön-
lemler için de söz konusu olmalıdır. 
Taşınmazların şeklinin ya da kullanımının 
değiştirilmesi gibi müdahaleler doğaya ve 
peyzaja hemen ya da sonraları (uzun zaman 
sonra) önemli derecede zarar verir. Doğayı 
ve peyzajı koruma amaçlı olarak 

* Bu türde müdahalelerin yasaklanması ya 
da 

* Kaçınılmayan müdahalelerin uygun ön 
lemlerle dengelenmesi 

yasallaştırılabilir. Gelişmiş ülkeler 
çevre koruma için önemli yöntem hü- ■ 
kümlerini içeren yükümlülükleri ana-
yasaları içine almaktadır. (1984'de Bav-
yera Eyaleti Anayasası bu doğrultuda 
değiştirilmiştir). 

* Arazi toplulaştırmasında peyzaj plan 
laması ve 

* Toprak erozyonundan korunma 
çalışmaları da bu hükümler arasında bu-
lunmaktadır. 

DoğaKoruma Bölgelerinde Toprak Dü-
zenleme 

Kırsal alan düzenlemesi çalışmalarının 
amaçlarından biri de soyu tükenmekte olan 
hayvan ve bitkilerin blunduğu ya da ku-
luçkalama dönemlerini geçirdikleri tarımsal 
alanları kapsar. Turbalıklar, nemli, kireçli 
çayır ve çimenliklerden oluşan bu alanlar 
soyu tükenen, tehlikeye düşen hayvan e bit-
kiler için yaşam yerleri sunmaktadır. Bu 
bölgelerde toprağı bulunan çiftçi, çokluk ve 

değerine göre iyi verim vadediyorsa hasat 
yaparak kuluçkalama döneminde olan hay-
vanların tehlikeye düşmesine ve besinsiz 
kalmalarna neden olur. 
Bunun önlenmesi amacıyla kırsal alan dü-
zenlemesinde bu alanlar koruma bölgleleri 
olarak ilan edilmeli ve kamusal mülkiyete 
geçirilmelidir. Bu alanların sahipleri ise ka-
musal mülkiyete verdiği toprağı kar-
şılığında, ilgileri göz önünde bulundurularak 
ya koruma bölgesinin uzağında toprak edin-
meli ya da para almalıdır. 

Biotop Kurma ve Geliştirme 

Peyzajın doğallığa yakınlığı biotopun bü-
yüklüğü ve mekanda yayılması ile belirlenir. 
Tarımsal alanlarda; şevler, çukur yollar, 
nemli bölgeler, tarla ağaçlan, çalılar, su bi-
rikintileri gibi özel yerlerin ortadan kal-
dırılması, kurutma, kullanım problemleri ve 
değişiklikleri; toprak doldurma, işleme, kazı 
ve inşaat, mekanik etkiler, yabani otlarla sa-
vaşma, ağaç kökü ve kesik gövdelerini ayık-
lama, yangın, su yapıları, suyun bozulması 
ve köylerin şehirleştirilmesi çerçevesinde 
biotopta cins azalışı ve/veya uzak-
laştırılması meydana gelmektedir. Bu ne-
denle, kırsal alan düzenlemesi ça-
lışmalarında doğanın korunması için 
alanların emniyet altına alınması yanısıra bi-
otop kurulmalı ve geliştirilmelidir. 

Su ve Yolları Tekrar Doğallığa Yalan 
Oluşturma 

Akarsuların çoğu nemli alanları kurutmak, 
su baskınında tarımsal topraklar ve şehirleri 
korumak amacıyla düzeltilmekte, be-
tonlaştırılmakta ya da kabalaştırmaktadır. 
Su birikintileri ve küçük göller de dol-
durularak, kurutularak, kirletilerek bu alan-
larda yaşayan bitki ve hayvan çeşitleri hoy-
ratça ortadan kaldırılmakta, doğa büyük 
oranda yıkıma uğramaktadır Ayrıca biçok 
çiftçi, tarlalarının her m2'sini aletler kul- 
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lanarak kıyı alanlarını zarara sokmakta, ku-
lanılan gübre ve ilaçlar sulara sızarak kir-
lenmesine ve uslarda yaşayan hayvanlara 
zarar verilmesine neden olmaktadır. 

Şimdiye kadar elde edilen, yukarıda sayılan, 
sonuç ve deneyimler ışığında kırsal alan dü-
zenlemesi ile ilgili su yapılarında aşağıdaki' 
hedefler saptanabilir: 

* Doğa ve peyzaja karşı önemli bir işlem 
olan su yapıları, su bakımından ko 
runma önlemleri gibi gerekli durumlarla 
sınırlandırılmalıdır. 

* Yapılması kaçınılmaz olan su ya 
pılarında akış yönüne uyulmalı, var 
olan bünye aynı kalmalıdır. 

* Teknik bakış açısına göre önceden ya 
pılmış su yapılarında ekolojik dü 
zeltmeler ele alınmalı, hatta doğallığa 
yakın olarak yerleri değiştirilmelidir. 

* Su kenarlarında yalnız şevleri kuv 
vetlendirici olarak değil, aynı zamanda 
suyu da gölgeleyip yosunlaşmasına 
engel olan bitkiler ekilmelidir. 

* Kıyı şeritleri 10 m'den 25 m'ye kadar 
emniyet altına alınmalıdır. 

Tarımsal mekanlarda var olan yol ağı tarım 
ve ormancılıkta kullanılan makine ve araç-
ların koşullarına uygun değilse yeni yollar 
gereklidir. Ancak bunun yanında ağır yük-
lerin, hayvansal ürünlerin nakledilmesi, 
insan taşımacılığı, çiftlik sahiplerinin yol 
ağına ulaşması için de yeni yolların ya-
pımına gerek duyulabilir. Tarımsal alan-
lardaki yollar asfalt ve aliymanlı olarak dü-
şünülmeli, çakıl ya da yakın çevreden elde 
edilen malzemlerden basit ve ucuza mal 
edilmelidir. Orman ve tarlalardaki yollar ko-
runmaya değer bitki ve hayvan dünyası ile 
ilginç biotop oluşturup, yeşil olarak, sı-
kıştırılmadan bırakılmalıdır. 

Köy Ekolojisi Önlemlerinin Alınması 

Şimdiye kadar kırsal alanlarda yapılan köy 
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düzenlemelerinde birçok peyzaj elemanının 
savurganlığına gidilmiş, onların yerini tek-
düze yeşil tesisler, beton çiftlik alanları al-
mıştır. Bitki ve hayvan için birçok yer gi-
derek kaybolmuştur. 

Köylerin nasıl korunacağı ve şe-
killendirileceği sorularına yanıt verecek köy 
planlarına özel ekolojik değerler ve düzeltme 
teklifleri koyulmalı, köy ve peyzaj tarihsel 
bünye içinde korunmalı, bitki ve hayvanlar 
için yaşam mekanlarını koruyacak, yeniden 
meydana getirecek ya da ihya edecek ön-
lemler alınmalıdır. 

Peyzaj planlaması 

Peyzaj planlaması 

* Peyzaj elemanlarının yaygınlaştırılması 
* Doğayı koruma bölgelerinin kenarlarında 

biotopların genişletilmesi ve 

* Korumaya değer diğer biotopların mu 
hafazası 

yönünde toprak korunmasına katkıda bu-
lunmaktadır. 

Arazi toplulaştırmasında doğa koruma ve 
peyzaj bakımına yönelik planlama ve ön-
lemlerin hedefi, doğa varlığını ve peyzaj gö-
rünümünü uzun vadede güvence altında 
almak ve mümkün olduğunca iyileştirmektir. 
Bu bağlamda peyzaj planlaması: 

* Biotop sistemi için uygun alanları toprak 
düzenlemesi çerçevesinde ele almak, 

* Sınırlardaki verimsiz ve kullanışsız alan 
ların değerlendirilmesi için koşullar ge 
tirmek, 

* Şimdiye kadar yoğun olarak kullanılan 
arazileri, doğanın lehine yay 
gınlaştırmayı desteklemek (hafifletilmiş 
kullanım), 

* Kullanılmayan alanların yeni biotoplara 
dönüşümünü olanaklı kılmak, 

* Türlerin korunması önlemlerini des 
teklemek, 

* Kültürel açıdan tarihi veya peyzaj gö- 

 



 

 

rünümü kuvvetli olan alanları ve tesisleri 
korumak 

şeklinde gerçekleştirilir. 
Bu görev, arazi toplulaştırılması için te-
matik açıdan yeni değildir. Araziler ekolojik 
bakımdan etkili olacaklarsa nitelikli bir pey-
zaj planlaması önlemine göre be-
lirlenmelidirler. Ancak o zaman tür ve bi-
yotop korunmasına yararlı olabilirler. 
Planlamanın uygulanması arazi top-
lulaştırmasını gerektirir. Doğa gücünün tek-
rar tesis edilmesi ya da yükseltilmesi ancak 
bu yolla sağlanabilir. 
Arazi Toplulaştırmasında Peyzaj Plan-
iamanm İçeriği ve İşlem Akışı 

A.T.'nda peyzaj planlaması üç adımda ger-
çekleşmektedir. 
Adım 1-Geliştirme 

Adım 2- Şekil verme 

Adım 3- Güvence Altına Alma 

Adım 1- Geliştirme 

Peyzaj mimarları ve ilgili kurumlarla iş-
birliği ile gerçekliştirilen bu adımda; 

1. Doğal esaslar ve kullanımların ayrıntılı 
bir durum belirlemesi ve değerlendirilmesi 
yapılır. 
2. Toprak bakımına ilişkin gelişme esasları 
(yeşil düzenlemeyi içeren doğal koruma ve 
peyzaj bakımı ilkeleri) belirlenebilir. 

Bu doğrultuda; 

* Doğal mekan ve üretim bölgeleri yar 
dımıyla tarım verileri, 

* Makro tarım planı için mevcut durumun 
belirlenmesi ve analizin de 
ğerlendirilmesi, 

* Potansiyel ve reel vejetasyon bilgisine 
■ dayalı yöresel işlenmesi, 

* Güncel toprak kullanımı ve toprak ve 
rimliliği için görüşler, 

 

* Meraların nem kademeleri haritasında 
nem kademelerinin çizimi, 

* Drenaj hitiyacı ve durumunun elde edil 
mesi, 

* Erozyon tehlike haritası ve erozyon teh 
like bölgelerinin belirlenmesi, 

* Toprak koruması ve bakımına ait gö 
rüşlerin elde edilmesi 

söz konusudur. 
Bunlar yapılırken diğer disiplinlerdeki plan 
ve planlamalar da göz önünde bu-
lundurulmalıdır (Örneğin; ülke kalkınma 
stratejisi, bölge planlama, nazım imar plan-
lamasına dayalı olarak hazırlanan peyzaj 
planlama, biotop haritası, orman kullanım 
planı v.b.). 

Sonuç olarak peyzaj planlama çerçevesinde, 
geliştirme aşamasında ekoloji ve ekonomi 
ile ilgili bütün temel sorunlar değerlendirilir 
ve tıpkı ekolojik, estetik ve teknik enf-
rastrüktürlerin dikkate alındığı gibi tarım-
toprak kültür de dikkate alınır; 

Adım 2- Şekil Verme 

Peyzaj mimarları tarafından yapılan, peyzaj 
bakımı önlemler taslağından oluşan şekil 
verme aşaması tek tek aşağıdakileri içerir: 

. * Arazi toplulaştırmasındaki bütün teknik 
planlamalar, peyzaj bakımı ve koruması 
göz önüne alarak kararlaştırılır. 

* Önerilen projeye doğa ve peyzaj koruma, 
yeşil alan düzenleme, dinlenme yerleri, 
anıtların korunması, iyileştirilmesi gibi 
alanlarda düzenlemeye getirilir. 

* Arazi toplulaştırması koşullarına göre 
bir ekolojik ve estetik ön bilanço ha 
zırlanır. Böylece 
arazi toplulaştırması koşullarına göre 
yapılan planlama çevrenin kaİ-
dırabilirliğine göre denenmiş ve op-
timize edilmiş olur. 
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Adım 3- Güvence Altına Alma 

Bu adım 

* Peyzaj koruması için maliyetin be 
lirlendiği, 

* Toplulaştırma planında nihai olarak be 
lirlenen, fakat erkenden yapılması ge 
reken tesbitler ile toprak bakımına ilişkin 
alanların kullanılması, bakımı ve ko 
runması için özel hukuk düzenlemelerini 
ve mevcut düzenlemeleri 

içerir. 

Sonuç ve Öneriler 

Açıklanan çalışmalar ülkemizde kırsal alan 
düzenlemesi adı altında olmasa bile farklı 
kurumlar tarafından bağımsız olarak ger-
çekleştirilmektedir. Kurumlar arasında eş-
güdüm bulunmamakta, hatta çoğu kez bir-
birlerinin çalışmalarını engellemektedirler. 

Arazi düzenlemesi bölgelerinde yalnız ka-
tılımcının ekonomik kullanımına karar ve-
rilmemeli, amaçlanan önlemler arazi kül-
türünün ilgileri ile tartılmah ve bunun 
sonucu bölgelerde ekolojik uyumlu şe-
killendirmelere gidilmelidir. 

Yukarıda  anlatılanlar doğrultusunda arazi 

toplulaştırmasında kırsal alan gelişimine 
yönelik tüze oluşturulmalı, böylece doğa ve 
çevrenin korunması ve şekillendirilmesine 
olanak sağlanmalıdır. Ayrıca nitelik ve ni-
celik bakımından yetersiz olan elemanlar 
eğ i t i lmel i  ve gelişmelerin h ız-
landırılabilmesi için ilgili kamu kuruluşları 
ve üniversitelerin işbirliği sağlanmalıdır. 
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niveiman ağlanrıda duyarlık ve güven 
ölçütleri 

MuallaYALÇINKAYA 

ÖZET 

Çeşitli nedenlerle kurulan nivclman ağlarının amaçları için yeterli olup olmadıklarının 
denetlenmesi duyarlık ölçütleri ile yapılmaktadır. Duyarlık ölçütleri, geçerli bir dengeleme 
modeli ile yapılan hesaplama sonucu elde edilen büyüklüklerdir. Dengeleme modelinin 
geçerli olup olmadığı ya da ölçülerin değerlendirmesi aşamasında model hataları oluşup 
oluşmadığı da güven ölçütleri ile denetlenir. 

1 .  G İR ÎŞ  

Ülke nivelman ağları, nivelman sıklaştırma ağları, düşey deformasyonların belirlenmesi için 
kurulan ağların kurulma amaçları için yeterli olup olmadıkları belirlenmesi gerekir. Bu tür 
ağlarda çeşitli duyarlık istekleri vardır. 

Duyarlık ölçütleri, kaba ve sistematik hatalardan arındırılmış ölçülerle yapılan dengeleme 
sonucunda hesaplanan değerler olmalıdır. Duyarlık ölçütleri aynı zamanda geçerli bir 
dengeleme modeli ile yapılan hesaplamalar sonucunnda elde edilirse gerçekçi olurlar. 
Bundan dolayı dengelemenin fonksiyonel modeli, ölçülerle bilinnmeyenler arasındaki 
geometrik ve fiziksel ilişkileri doğru ve tam olarak kapsamalı, stokastik model de ölçülerin 
duyarlıklarının ve aralandaki korelasyonu yeterince yansıtmalıdır. Bunu tersi olması 
durumunda model hatası oluşur. Dengeleme modelinin geçerli olup olmadığı ya da model 
hatası oluşup oluşmadığı da güven ölçütleri ile denetlenir. 

Bu çalışmada nivelman ağlan için duyarlık ve güven ölçütleri araştırılmıştır. Nivelman 
ağlarında model hipotezinin ve genişletilmiş modelin testi, varyans bileşenlerinin kestirimi, 
güven ve bağıl güven hiper elipsoidleri, dengeli yükseklik farklarının bağıl hataları ile iç ve 
dış güven ölçütleri incelenmiştir. 

2 .  N İV E L M A N AĞL A R IN D A D U Y A R LI K Ö L Ç Ü T L E R İ  

Duyarlık ölçütleri ağın kalitesini gösteren ölçütlerdir. Bu ölçütler, dengeleme modeli geçerli 
olduğu durumlarda gerçeğe uygun bilgi verirler. Dengelemenin matematik modeli, ölçüler ile 
bilinmeyenler arasındaki geometrik ve fiziksel ilişkileri içeren fonksiyonel model ile ölçülerin 
duyarlıklarını, aralarındaki korelasyonları yansıtan stokastik modelden oluşmaktadu\ 

Nivelman ağları için matematik model aşağıdaki gibi kurulur. 

H; ,Hj : i ve j noktalarının yükseklikleri, 
Ahjj : i ve j noktalan arasında ölçülen yükseklik farkı ve 
ı!}jj : Ölçüye eklenecek düzeltme 

olmak üzere ölçü denklemi aşağıdaki gibi yazılır. 

A h j j  +  ay  =  H j  -  H ,  .         (1) 

Dengeli ölçülere ilişkin denklemler matris gösterimi ile yazılarak fonksiyonel model ve 
stokastik model aşağıdaki biçimde oluşturulur. 



 

l + l3- = Ax (2) 

* Kn = 4Qu (3) 
Burada A, katsayılar matrisini, 1 ölçüleri ve x, bilinmeyenleri Kn, ölçülerin varyans- 

2 
kovaryans matrisi, s0 biıim ölçünün öncül varyansı ve Qn, ölçülerin ters ağırlık matrisinni 
göstermektedir. 

Bu model enküçük kareler ilkesine göre ûTPû = min. koşulunu sağlayacak şekilde 
çözülerek aşağıdaki eşitlikler bulunur. 

x = (ATPA)'1 ATP1 Dengeleme bilinmeyenleri (4) 

Qxx = (ATPA)"1 Bilinmeyenlerin ters ağırlık matrisi (5) 

Qöd = P-1 - AQXXAT Düzeltmelerin ters ağırlık matrisi (6) 

^  -  -  Q ö û p ı  Düzeltmeler (7) 

2       "Û-TP  ̂m0 = Birim ölçünün varyansı (8) 

Burada, 
p] = 1 / SJ        : Ölçülerin ağırlıkları, 
S[ : Nivelman geçkisinin uzunluğu, 
n : Ölçü sayısı, 
u : Bilinmeyen sayısıdır. 

2 . 1 .  M o d e l  H i p o t e z i n i n  T e s t i  

Model hataları, dengeleme sonuçlarını etkilerler. Bu nedenle dengelemenin matematik 
modelinin, ölçülerle bilinmeyenler arasındaki geometrik ve fiziksel ilişkiler ile ölçülerin 
stokastik özelliklerini doğru ve noksansız olarak yansıtıp yansıtmadığı model hipotezinin 
testi yoluyla denetlenir. Modelin geçerliliğini test etmek için benzer türden çok sayıda 
ölçünün değerlendirilmesi sonucu dengelemeden önce elde edilen bîrim ölçünün ortalama 
hatasının öncül (a priori) değeri s0 ile dengeleme hesabı sonunda bulunan birim ölçünün 
ortalama hatasının soncul değeri (a posteriori) m0 in umut değerlerinin aynı kuramsal 
standart sapma CT0 ı-a eşit olup olmadıkları irdelenir [Öztür, E., 1987]. 

E{ rr^} = E{ SQ } = <JQ Sıfır hipotezi (9) 

Geçerli bir matematik model ile dengeleme yapılmış ise bu eşitlik sağlanır. Eşitliğin 
doğruluğu test edilerek irdelenir. Öncelikle test büyüklüğü T hesaplanır. 

mj 
T =  - f  (10) 

s0 

Bu değer, dengeleme hesabının serbestlik derecesi f, öncül değer so'ın serbestlik derecesi fo 

ve yanılma olasılığı a (=%5) olmak üzere F(f_ f  i-a/2) tablo değeriyle karşılaştırılır. 
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T < I^f, f0, i-a/2) ise dengeleme modeli geçerlidir. (11) 

Yorum : Fonksiyonel model, gözlemlerle bilinmeyenler arasındaki geometrik ve fiziksel 
ilişkilere uygundur. Stokastik model gözlemlerin duyarlıklarını ve aralarındaki korelasyonları 
yeterince yansıtmaktadır. 

T > %, f0> ı.a/2) ise dengeleme modeli geçersizdir. (12) 
Yorum: Ölçülerin birinde veya birkaçında kaba hata bulunabilir ya da ağırlıklar yanlış talimin 
edilmiş olabilir veya aletlerde ayar hataları bulunabilir. 

2.2. Genişletilmiş Modelin Testi 

Eğer gözlemlerde sistematik ölçü hataları varsa dengelemenin stokastik modelinde hata 
yapıldığı kabul edilir. Bu durumda stokastik model gerçeğe uygun olarak belirlenir veya bu 
etki bozucu parametre ile temsil edilecek şekilde fonksiyonel modele eklenerek genişletilmiş 
fonksiyonel model elde edilir. Nivelman ağlarında bu bozucu etki refraksiyon olabilir. Bu 
durumda fonksiyonel model aşağıdaki gibi olur. 

Ahy + üjj = Hj - H; + I(r2AZ) ' (13) 

Burada r, mira uzaklığı; AZ her alet kurmada belirlenen yükseklik farkını gösterir. 

Başka bir bozucu etki, jeomağnetik etki olabilir. Bu durumda fonksiyonel model 

Ahy + ûa = Hj - Hj + (pij ax (14) 

a1( jeomağnetik etki; %yi ve j noktalan arasındaki enlem farkları olmak üzere oluşturulur. 
Yukarıdaki gibi bozucu parametreler eklenerek genişletilmiş fonksiyonel model elde edilir 
[Paper, R., Niernier, W., 1983]. Bu durum aşağıdaki gibi genelleştirilebilir. 

■& +1 + Al = A x + Ay y      Genişletilmiş fonksiyonel model (15) 

Al       : Sistematik ölçü hataları vektörü, 
y        : Bozucu rjarametıeler» 
Ay       : Bozucu parametrelerin katsayılar matrisi. 

Kyy = s0 Qyy Bozucu parametrelerin varyans-kovaryans matrisi (16) 
Qyy     : Bozucu parametrelerin ters ağırlık matrisidir. 

Genellikle bozucu parametrelerin varyans-kovaryans matrisinin belirlenmesi zordur. Bozucu 
parametrelerin katsayılar matrisi biliniyor buna karşın stokastik özellikleri hakkında bilgi 
edinilemiyorsa özel bir durum ortaya çıkar [Yanıçoğlu, O., 1986]. 

Bu durumda bozucu parametrelerin ağırlık matrisi Pyy=0 olur. 

L  0    Kyy J - °o   L 0   0 j - (17) 
Genişletilmiş model enküçük kareler yöntemine göre çözülerek 
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76 eşitlikleri ile hesaplanır. 

Genişletilmiş dengeleme modelinin stokastik modelinde Pyy=0 alınırsa sadece fonksiyonel 
model genişletilmiş olmaktadır. Bu durumda genişletilmiş fonksiyonel modelin testi, bozucu 
parametrelerin (y) ölçü vektöründe (1) sistematik hataya (A) neden olup olmadığının 
denetlenmesiyle aynı anlama gelmektedir. Başka bir deyişle, fonksiyonel modelin 
genişletilmesinin anlamlı olup olmadığı, bozucu parametrelerin (y) anlamlılık testiyle 
h*»l irlfMiphi Implrt<v1 îr 



  

2.3. Varyans Bileşenlerinin Kesürimi 

Nivelman ölçülerinin duyarlığı, iki nokta arasındaki uzunluk kullanılarak hesaplanan 
ağırlıklarla tanımlanır. Ağırlık tanımını veren bağıntı 

p = —^— (26) 
G s  

şeklindedir. a^\ birim ölçünün varyansı ve a2
s; s geçki uzunluğunda yapılan nivelman 

ölçüsünün varyansıdır. Bunun yanında, ölçüleriaduyarlığını etkileyen yükseklik farklarına 
bağli hatalar vardır. Örneğin nivelman mirasının kalibrasyon hatası gibi. Bunun için, varyans 
bileşenlerinin aşağıdaki kombinasyonu kullanılarak ölçülerin varyansları ot hesaplanır 
[Fröhlih, H., 1986]. 

o? -o**2* H-o^h25 (27) 

os ve ah uzunluğa ve yükseklik farkına bağlı varyans bileşenleridir, y ve 8 simgeleri bu 
modelin esnekliğini artırmak amacıyla seçilen parametrelerdir. (26) ve (27) bağıntıları 
kullanılarak ağırlıklar hesaplananır ve nivelman ağı dengelenir,  aj"  değerinin 

hesaplanabilmesi için varyans bileşenleri oj ve <yjj değerinin bilinmesi gerekir. Bu değerlerin 
kestirimi için KOCH tarafından aşağıdaki yöntem önerilmiştir. 

C ve B noktalan arasındaki yükseklik farkı ölçüsü hBC ; C ve B noktalarının yükseklikleri, 
Hc ve HB; eBC de ölçülerin düzeltmeleri olmak üzere ölçülerle bilinmeyenler arasındaki 
fonksiyonel ilişki şöyle yazılır. 

Hc - ■ HB = hBC + eBC (28) 

A, nxu boyutlu geometrik şekil matrisi, x, uxl boyutlu bilinmeyenler vektörü; e, nxl 
boyutlu düzeltmeler vektörü ise (28) fonksiyonel modeli matris gösterimiyle 

Ax = h + e (29) 

biçiminde yazılabilir. aQ, birim ağırlığın varyansı, P'1, ölçülerin ters ağırlık matrisi olarak 
tanımlanusa ölçülerin varyans-kovaıyans matrisi 

K(h) = oj F1 (30) 

bağıntısı ile hesaplanır. Düzeltmeler vektörü e'nin yüksekliğe ve uzunluğa bağlı c{ ve e^ gibi 
iki bileşenden oluştuğu kabul edilirse, bunların varyans-kovaıyans matrisleri 

 

 

 



 

biçiminde olurlar, oj ve o2 bilinmeyen faktörlerdir otj ve oc2 bunların yaklaşık değerleri, 
örneğin deneysel değerlerdir. Varyans bileşenlerinin en iyi kestirimi yerel ikinci derece 
hesaplamalarla bulunabilir. 

K(h) = K = üJV! + or*V2 (32) 

Ko, K'nın yaklaşık değeri; 0Cj ve a2 , a j ve a2 nin hesaplanan değerleri ise varyans 
bileşenleri aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. 

de t^K^A)  *  0  ve  de tS  *  0  

a = S - i q = |  ö J , a ^ | T  (33a) 

S = (iz(W V; W Vj)) (33b) 
c  q = (hTwViWh) ,  i j=(l ,2) . (33c) 

W = Kö1 - Kö1 A (AT K^1 A)"1 AT K^1 (33d) 

Ko = .1 V İ  (33e) 

Hesaplanan s değerleri yaklaşık değerlere bağlıdır. Hesaplanan değerlerin varyansları 

V(oJ) = 2 Su (34a) 

V(aJ = 2 S22 (34b) 

S"1 = s;j (34c) 
eşitliklerinden bulunabilir [Fröhlih, H., 1986]. 

Büyük nivelman ağlanndaki varyans bileşenlerinin kestirimi uygulamalarında, geniş boyutlu 
matrisler için depolama yeri ve fazla hesaplama zamanına ihtiyaç vardır. Bunun için 
hesaplamada simetrik matrislerin köşegenlerinin üzerindeki kısımları vektör olarak ele alınır. 
Çözüm için uygun programlar yapılır. 

2.4. Güven Hiper Elipsoidi 

Nivelman noktalarının gerçek yükseklikleri X ve dengeli yükseldikleri X ile gösterilirse 

£  =  X   -   X (35) 
bağıntısı dengeli yüksekliklerin gerçek düzeltmelerini verir. Gerçek düzeltmelerden 
yararlanılarak hesaplanan deneysel varyans ve ağ dengelemesi sonucunda hesaplanan birim 
ölçünün ortalama hatası, ' 

2           &T Q"xx e 
s0    = --------------- (36) 

« 4     -   ^ ^  (37) 
n  -  u  
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aynı bir kuramsal varyans ağ'nin deneysel değerleri olduklarından bunların oranları F-
Dağılimındadır. 

s2
0 "        .  ' 
2 ~ F(u. f, 1-a) (38) 

m0 

Bü eşitsizliğin olasılık bağıntısı istatistik güvene eşit yazılırsa 

P  { • £ T Ç Ç j e  ^ u m j F ( U ) f ) 1 . a ) }    =    1 - a  (39) 
olur. Bu bağıntının sınırladığı hacim bir hiper elipsoiddir ve güven hiper elipsoidi olarak 
adlandırılır [Öztürk, E., Şerbetçi, M., 1992]. Qxx matrisinden i noktasına ait X-t özdeğerleri 
büyükten küçüğe doğru sıralandıklarında güven hiper elipsoidlerinih yan eksen uzunlukları 

AİGH    =   nio "\/ u Xİ F(Uı f> Ua) (40) 
u : Nivelman ağında yüksekliği dengelenen nokta sayısı (bilinmeyen sayısı), 
n : Nivelman ölçülerinin sayısı, f=n-u : Ağın serbestlik derecesi, 
X-t : Ters ağırlık matrisi Q7İX in özdeğerleri 
eşitliklerinden bulunur. 

l x        >         X 2        >         >  ■ ■          >         X a  ■     (41) 

bağıntısını sağlayan özdeğerler Xx ve bunlara ilişkin özvektörler st ile hesaplanan 

b;    =    s    {  X j Ana bileşen vektörü (42) 
nivelman ağının duyarlık yönünden zayıf noktalarını ve bu zayıflığın büyüklüğünü verirler. 
Bilinci ana bileşen vektörü bj, ağda duyarlık yönünden en zayıf olan noktayı ve bu zayıflığın 
büyüklüğünü gösterir. Ana bileşen vektörleri, ağdaki ölçülerin birden fazla ölçme 
periyodunda tekrarlanmaları durumunda rasgele ölçü hatalarının etkisiyle oluşabilecek 
konum değişikliklerini gösterirler. Özdeğerlerden en büyüğü olan Xx, ana varyans bileşeni 
ya da en önemli özdeğer olarak adlanduıhr. ; 

2.5. Bağıl ( Relativ, Göreli ) Güven Hiper Elipsoidleri 

i noktası ile ağın tüm diğer noktaları arasındaki yükseklik fakları d vektöründe toplanarak 

- 1 1 0 .     .0 x. 

- ı  o  ı   .    .   o         ■       ■  

r         ı Xİ 
d  =     -xj + Xj     =      -1   0   0   .    .   0 (42) 

-1   0   0   .    .,   1 xu 

d  =  F x        ^ (43) 
koordinat farkları vektörünün ters ağırlık matrisi, . 
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