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Özet 
Nirengi ağlarının yersel ölçülerle en küçük kareler yöntemine göre dengelenebilmesi için ge-
rekli bağıntılar ve programlama açısından pratik yaklaşımlar verildikten sonra Fortran 77 di-
linde geliştirilen bir dengeleme programı kısaca tanıtılmaktadır. 

1. Giriş 
Günümüzde mevcut nireng ağlarını sıklaştırma ve yeniden bir ağ oluşturma faaliyetleri 
uydu teknikleri (örneğin GSP) ile kolayca gerçekleştirilebilmesine rağmen bu teknolojinin 
herkes tarafından satın alınıp kullanılamaması gibi nedenlerden dolayı yersel ölçülerle de 
proje çalışmaları devam etmekte ve daha bir süre devam edecek gibi görünmektedir. Yersel 
ölçülerin yürürlükte bulunan yönetmeliklere göre dengelenmesi ve sonuçların ortaya konması 
gerekmektedir. Nirengi (yatay kontrol) ağlarında konum belirlemek için genel olarak yatay 
doğrultu, uzunluk (kenar) ve azimut ölçüleri yapılmaktadır. Ölçülerin dengelenmesi için ma-
tematiksel bir model oluşturulur ve bu modele göre hesap işlemleri yürütülür. Bu yazıda do-
laylı ölçülerde en küçük kareler yöntemine göre dengeleme modeli ölçü türlerine göre in-
celenmiş ve programlama tekniği açısından pratik yaklaşımlar verilmiştir. Ayrıca Fortran 
77 dilinde yazılan bir program hakkında kısa açıklama yapılmıştır. 

2. Matematiksel Model 
Jeodezik ölçülerin dengelenmesi matematiksel modellerle gerçekleştirilir. Yapılan her ölçüm 
işi raslantısal bir olaydır. Bu şekilde elde edilen n sayıdaki ölçü n boyutlu raslantı vek-
törünün deneysel değeridir.ve n boyutlu normal dağılımdadır. 
Dolaylı ölçüler yöntemine göre dengelemede matematiksel model fonksiyonel ve stokastik 
model olmak üzere iki bileşenden oluşur. Fonksiyonel model, rastlantı vektörünü oluşturan 
ölçülerin ümit değerleri ile bilinmeyenler arasındaki fonksiyonel ilişkileri tanımlar. Stokastik 
model ise ölçülerin varyanslarına ve aralarındaki kovaryanslarına dayanır. 
Küçültülmüş  ölçüler   1,   düzeltme  denklemleri  katsayılar matrisi  A,   küçültülmüş  bi 
linmeyenler x, ölçülerin varyans-kovaryans matrisi C, ağırlık matris(i P ve kofaktörler ftos0 
ağırlıklar) matrisi Q, bilinmeyen   varyans faktörü a^, umut değer E (.) olmaks^î^'m^gV-' 
tematiksel model ig^0" -pa^0^- rft 
E (1) = A x, Ç = 0O

2Û = O* P-l (1) ^ S p e  ^ ^  
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biçiminde tanımlanan Gauss-Markov modelidir. (1) bağıntısında ümit değer yerine 
ölçüler konursa (.£.: gerçek hataları göstermek üzere E (1) = 1 + .e) tutarsız olan (i; 
bağıntısından tutarlı olan 

Ef l )=l  + £= Ax (2) 

bağıntısı yazılabilir. Gerçek hatalar vektörü (e) da rastlantısal bir büyüklük olup ümil 
değeri sıfırdır ve 1 ölçülerinin stokastik özelliklerini taşır. Gerçek hatalaı 
hesaplanamayacağmdan £ve x vektörlerinin dengeleme ile bulunacak tahmin 
değerleri sırayla y.   ve £      ile gösterilirse (1) yerine 

1=1+Y = Aâ,.    JC=O2
OP-1 (3) 

yazılabilir (Ayan, 1992; Demirel, 1987a). Burada i, dengeli ölçüleri göstermektedir. 

Fonksiyonel ve stokastik model değişik ölçü türleri için aşağıda ayrı ayn 
oluşturulmaktadır. 

2.1. Fonksiyonel Model 

Fonksiyonel modelde yer alan katsayılar matrisi A ölçü türüne göre farklı 
biçimlerde oluşturulur. 

2.1.1. Doğrultu Ölçüleri 

Yeryüzünde gözlenen yatay doğrultu gözlemlerine öncelikle 

- Çekül sapması bileşenleri, 
- Hedef noktası yüksekliği, 
- Normal kesitten jeodezik eğriye geçiş 

düzeltmeleri getirilerek elipsoit yüzeyine, daha sonra da dengeleme hangi yüzeyde 
yapılacaksa elipsoitten o yüzeye indirgenir (Tuğluoğlu, 1975; Aksoy-Güneş, 1990). 
Örneğin, dengeleme Gauss-Krüger izdüşüm düzleminde yapılacaksa; elipsoit 
yüzeyindeki ölçüler fik, düzlemdeki ölçüler xikt elipsoit ve düzlemdeki açıklık açısı 
farkı (Tik - tik) olmak üzere 

r ^  =  r*  -  (T^  -  t ^ )  (4) 

bağıntısıyla düzleme indirgenir. Burada; Tik/ elipsoitteki ve tik, düzlemdeki açıklık açısı 
olup 

T* - t* - ■ JEL Ax (2Yı + y2)  - ^ trf 'Ax? Ay + . 
ğ|-3 t n

2 (3Yı
2 + 2 Yı y2 + y2

2) Ay 
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eşitliğiyle bulunur (Jordan-Eggert-Kneissl, 1959). (5) eşitliğindeki değişkenler 

Ax = x2-xıt     Ay = y2~yı,         (x' y : Nokta koordinattan) 

t = tgB     , ti2 = e.2 cos2B         <B: Jeodezik enlem) (6) 

R = c/ (1 + e'2 cos2 B) 
biçimindedir (Ulsoy, 1977). 

c   = 6399936.608 m   (Hayford elipsoidi için kutup eğrilik yançapı) e12   
= 0.006768170       (Hayford elipsoidi için 2 nci eksentrisite) 

Bu eşitliklerde geçen jeodezik enlem B, verilen meridyen yay uzunluğu (x) için 

B = <|) + B" sin 2<j> + C" sin 4(J) + D"sin 6(|) (7) 

bağmtısıyla hesaplanabilir (Özbenli, 1991). Burada 

* = İ (8) 
olup Uluslararası Hayford elipsoidi için katsayılar : 

A1 = 100022.8830 m/g =  111136.5366560546 m/° 
B" = 0.161033411  g = 0.144930070° 
C" = 0.000237612 g = 0.000213851° 
D" =0.000000480 g = 0.000000432° 

Düzleme indirgenmiş ve rastgele hatalar vik ile yüklü doğrultu ölçüleri rik için 

r* + v^ + Z i  = arctg |EJLŞ  (9) 

bağıntısı geçerlidir, z: yöneltme bilinmeyenidir. Doğrusal olmayan.bu eşitlik P; ve 
Pk noktalannm X°İ , y°i , x°k , y°k yaklaşık koordinatlanyla Taylor serisine açılıp 
doğrusallaştmlırsa, 

Ağırlık 

Vj = -dZi + a^Ğ^ + b^dyi - a^ci^ - b^dy* - 1* p, ^10) 

eşitliği elde edilir (j = 1,2, ...n )  (Wolf,   1975,1979).  Burada; 

t â ,  =  a r c t g  ^  "  ^  (11) 

sSc = ^/(^-x?)2 + (yg -y?)2 (12) 
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a^ = (sin tSc/öSc) .p      ,   btt = - (cos t^/sSJ .p <13) 

z? = [t?   - r- ] /İL     (Yöneltme bilinmeyeninin yaklaşık değeri) (14) 

(n;: i istasyonunda bakılan istikamet sayısı) 

-1     = t-?, - (7? + -r } (15) 

biçimindedir (Höpcke, 1980). Aynca 

i : Durulan nokta (Pj) 
k ; Bakılan nokta (P^ 
nj : Pj de gözlenen doğrultu sayısı 
dxı, dyı ı Küçültülmüş koordinat bilinmeyenleri (l=i, k) 
dz; 2 P; deki küçültülmüş yöneltme bilinmeyeni 

anlamındadır ve bilinmeyenlerin kesin değerleri için 

Xİ = X°İ + dxj 

Yİ = y°i + dYi (16) 

zs = Z°İ + dz; 

bağıntıları geçerlidir. P; noktasından Pk ve Pf gibi iki noktaya gözlem yapıldığı 
düşünülürse bu doğrultular için düzeltme denklemleri, 

Ağırlık 

vx = -dZi + ax dXi + bx dyi + cx dKj, + c^ dyk - lx  px (17) 

v2 = -dzi + 3^2 d^ + b2 dy±       + e2 dKj + f2 dyj - 12 p2 

biçiminde yazılabilir. Dengelemede bilinmeyen sayısını azaltmak için doğrultu 
açılannm ölçüldüğü istasyonlarda yöneltme bilinmeyenleri çeşitli yöntemlerle yok 
edilebilir (Öztürk-Şerbetçi, 1989). Ortalama düzeltme denklemi yöntemiyle yok 
edildiğinde, (17) den 

[v]  = 0 = - [p] dZi + [pa] d^ +  [pb] d^ + Jpc] d^ + [pd] dyk 

+ [pejd^ + [pfldyj -  [pl]  (18) 

yazılabilir. Bu denklem -[p] ye bölünüp (17) denklemleriyle tek tek toplanırsa 
yöneltme bilinmeyeni yok olmuş yeni düzeltme denklemleri 
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Ağırlık 

v, = (a, - JP||_ ) dK, + (bı - Jg£I)dyt + (cx - İ^I)dxk 

+ (d, -   [pd])dyv - ( [Pe])dx   - ( [Pf])dv   - Q   -   [P1] ) n 
1     "tpT      k         LPT      j       "IpT    Yj         x     ~TpT Pı 

(19) 

v2 - (a2 - İ^JdK, + (b2 - JgİJdy, - (i^.)dxk - (Jgl)dyk 

* (e2 - i^l)dXj + (f2 - J]Ş)dyj - (12 - JlŞ) p2 

. elde edilir (Öztürk-Şerbetçi,   1989; Ulsoy,   1974).  Böylece doğrultu ölçüleri ile 
bilinmeyenler arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyonel model oluşturulmuş olur. 

2.1.2. Uzunluk Ölçüleri 

Yeryüzünde gözlenen uzunluk (kenar) ölçülerine atmosferik düzeltmeler (birinci 
ve ikinci hız düzeltmeleri) getirildikten sonra yeryüzündeki yay uzunluğu elde edilir. 
Bu yay uzunluğuna, 

- Yay-kiriş düzeltmesi getirilerek yeryüzü kiriş uzunluğu, 
- Kiriş uzunluğu ya doğrudan doğruya (kapalı formüllerle) ya da adım adım (önce . 

yataya ve sonra elipsoide indirgeme) elipsoit kiriş uzunluğuna indirgenir. 
- Elipsoit kiriş uzunluğuna kiriş-yay düzeltmesi getirilerek elipsoit yüzündeki yay 

uzunluğu elde edilir (Rüeger, 1980; Laurila, 1983; Uzel, 1983). 

Elipsoit yüzündeki uzunluk hangi yüzeyde dengeleme yapılacaksa o yüzeye 
indirgenmelidir. Örneğin, Gauss-Krüger düzlemine indirgeme; düzlemdeki uzunluk 
sik elipsoit üzerindeki uzunluk Sik ve elipsoitteki uzunluk ile düzlemdeki uzunluk farkı 
(Sik- Sik) olmak üzere 

s*  = S* -  (S*  -  s* )  (20) 

bağmtısıyla gerçekleştirilir. Burada 

S* -  s*  = -  ^  (y?  +  Y ı  y 2  + yi )  S i k  +  -^ t t f  Ax:  (yi -y?)  s*  (21) 

biçimindedir (Jordan-Eggert-Kneissl, 1959). R, t,ıf için (6) formülleri geçerlidir. Şimdi 
düzleme indirgenmiş uzunluk sik nın düzeltmesi V& ile gösterilerek, 

s^ + v* - v^-3^ + ta-Yi)51 (22)
 

yazılabilir. Bu eşitlik Pj ve Pk noktalarının yaklaşık koordinatlanyla Taylor serisine 
açılarak ve 
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a* = - cos t^     ,     b^ = - sin tL (23) 

olmak üzere düzeltme denklemi 
Ağırlık 

vsik = ^ik *q + b^ dyi - a^ d^ - b^ dyk - 1^ Pi (24) 

biçiminde ifade edilebilir (Öztürk-Şerbetçi, 1989). Burada 

-1* = sL - s£< (25) 
dır. 

2.1.3. Azimut Ölçüleri 

Yeryüzünde ölçülen azimutlara (2.1.1) de sözü geçen düzeltmeler getirilerek 
elipsoit yüzüne indirgenir. Daha sonra hesap yüzeyine indirgeme yapmak gerekir. 
Örneğin, elipsoitten Gauss-Krüger düzlemine indirgeme; düzlemdeki azimut tik, 
elipsoitteki azimut Tik ve elipsoitteki azimut ile düzlemdeki azimut farkı (Tik-tik) olmak 
üzere 

t* = T* -   (T* -  t t t )  (26) 

bağmtısıyla gerçekleştirilir. Buradaki (Tik - tik) farkı (5) formülüyle verilen değerdir. 
Düzleme indirgenmiş azimut tik mn düzeltmesi vtikile gösterilirse, düzeltme denklemi 

t t t  + vt ik = arctg ¥LZİLL (27) 

şeklinde yazılabilir. (27) bağıntısı yaklaşık koordinatlarla Taylor serisine açılarak ve 
aik, bik katsayıları (13) bağıntısı ile verilen değerler olmak üzere, düzeltme denklemi 

Ağırlık 
v t ik  =  ^  d^ + b^ dyi  -  a^  d^.-  b^ dy k  -  1^  Pi (2§) 

biçimindedir. Burada 

-1^  =  tSc  -  t^  (29) 
dır. 

2.2. Stokastik Model 

Dengelenecek bir ağda önsel standart sapma, ya ağın tasarımı sırasında öngörülür 
ya da ölçüler yapılıp bittikten sonra herhangi bir şekilde tahmin edilebilir. Örneğin, 
doğrultu gözlemi yapılmışsa Ferrero bağıntısından ya da istasyon dengelemeleri 
sonunda bulunan birim ağırlıklı ölçünün standart sapmalarından yararla belirlenebilir 
(Demirel, 1987a). Herhangi bir şekilde belirlenen önsel standart sapma ao olsun. Buna 
göre gözlem türleri için stokastik model şu şekilde belirlenir: 
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2.2.1. Doğrultu Ölçüleri 

Bir istasyonda gözlenen doğrultuların standart sapmaları Gri ile gösterilirse 
ağırlıklar 
pri =  (oo/ori)2 (30) 

bağıntısıyla belirlenir.  Doğrultulann standart sapmaları istasyon 'dengelemeleri 
sonucunda bulunabileceği gibi ağın tasanmı sırasında da öngörülebilir. 

2.2.2. Uzunluk Ölçüleri: 

Uzunluk ölçerler için üretici firma tarafından 

os = ± (a + b * ppm)  = ± ( a  + b * s *  10~6) (31) 

gibi genel bir bağıntı verilir. Burada a,b sabit birer sayı; s uzunluktur. Bu bağıntıdan 
yararla uzunluk ölçülerinin önsel standart sapmaları belirlendikten sonra 

Ps =  (o0/os)> (32) 

ile ağırlıklar hesaplanır. 

Eğer bir ağda bilinmeyenleri hesaplayabilecek kadar uzunluk gözlemi varsa, başka 
bir deyişle ağ uzunluk ölçüleri ile dengelenebilecek durumda ise ve gözlemler aynı 
uzunluk ölçer ile yapılmışsa (31) formülündeki a ve b için üretici firma tarafından 
verilen değerlerin anlamlı olup olmadığı araştmlabilir. Bunun için dengeleme 
sonunda a ve b değerleri değiştirilerek birim ağırlıklı ölçünün sonsal değeri önsel 
değerine eşit oluncaya kadar tekrarlı dengeleme yapılır. Eşitliği sağlayan a ve b 
değerleri o alet için geçerli değerler olarak alınabilir. 

2.2.3. Azimut Ölçüleri 

Azimut gözlemleri için, ölçü sonucunda hesaplanan azimutun standart sapması 
önsel standart sapma olarak alınabilir. Bu değer Oİ ile gösterilirse ağırlık 

Pt =  (oo/ot)2 (33) 

ile hesaplanır. 

Fonksiyonel ve stokastik model bu şekilde belirlendikten sonra matematiksel 
model matris gösterimi ile 

E?    0      0. 

¥ = Ax-l,        £=      K 0- (34) 
O O P  
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biçiminde ifade edilebilir. 

(34) bağıntısından yararla normal denklemler matrisi ve yalın terimler vektörü 

N = ATP A   ,        n = A* P 1 (35) 

olmak üzere normal denklemler 

Nx - n = £ (36) 

biçiminde oluşturulur (Ulsoy, 1980). 

(19), (24) ve (28) bağıntıları ile verilen düzeltme denklemlerinin sıfırdan farklı 
elemanları, başka bir deyişle bir ölçünün hangi bilinmeyenleri etkilediği ve etkilenen 
bilinmeyenlerin bilinmeyenler içindeki sırası belirlenebilir ve böylece bir ölçünün 
normal denklemlere katkısı doğrudan hesaplanabilir. Örneğin, 4 noktalı bir ağda 
noktaların okunuş sırası 1, 2, 3, 4 ve koordinatların sırası y, x biçiminde ise 
bilinmeyenler yv xv y2, x2, y3, x3, y4, x4 sırasındadır. Şimdi 1 ile 4 nolu noktalar 
arasında bir uzunluk ölçüsü olduğu düşünülürse dyt, dxx, dy4, dx4 bilinmeyenlerinin 
katsayıları sıfırdan farklıdır. Buna göre bu ölçünün normal denklemlere katkısı sadece 
bu bilinmeyenler için söz konusudur. Bu ölçü için ölçü numarası, kaç tane 
bilinmeyene etkisi olduğu, bu bilinmeyenler, bilinmeyenlere ilişkin katsayılar 
(düzeltme denklemleri katsayıları) ve -1 küçültülmüş ölçüsü 6 4 1 2 7 8 a14 b14 -
a14 -b14 -114 şeklinde yazılıp normal denklemlere ve n yalın terimler vektörüne katkı 
hesaplanabilir. 

(36) eşitliğinden bilinmeyenler 

x = N-.n (37) 

genel bağmtısıyla bulunur. Bir ağda, n: ölçü ve u: bilinmeyen sayısı olmak üzere 
n > u iken dengeleme yapılabilir. Ağda tüm noktalar bilinmeyen olarak öngörülürse 
normal denklemler matrisi singüler (det N = 0) olur. Singüler N matrisinin rank 
defekti (rank düşüşü) d sayıdadır ve d aynı zamanda söz konusu ağ için datum 
defekti adını alır. En az d sayıda dış parametrenin verildiği ağlarda N regüler 
olmaktadır. Örneğin, ağda en az bir nokta sabit ve n sayıda ölçüden en az bir tanesi 
azimut, bir tanesi de kenar ise det N ^ 0 olarak N matrisi regüler olur. Yatay ağlarda 
d en fazla dört olabilir. Ağda yalnızca doğrultular ölçülmüşse d = 4, doğrultu ve en 
az bir kenar ya da en az bir azimut ölçülmüşse d = 3, doğrultu, en az bir kenar ve en 
az bir azimut ölçülmüşse d= 2 dir (Illner, 1985; Demirel, 1987b; Öztürk-Şerbetçi, 
1992). 

Tüm ağ noktaları bilinmeyen öngörülürse en küçük karelerle dengelemede 
YT.E.y. => minimum koşuluna ek olarak xT.x => minimum koşulu da öngörülür ve 
serbest dengeleme yapılır. xT.x => minimum koşulu tüm noktaları içerebileceği gibi 
yalnızca bir kısmını da içerebilir. Birinci durumda tüm iz minimum, ikinci durumda 
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da kısmi iz minimum çözümü söz konusudur. Serbest dengelemede singüler normal 
denklemlerin çözümü N matrisinin öz değer ve öz vektörlerinden yararla 
gerçekleştirilebileceği gibi xTx => minimum koşuluna karşılık d sayıda koşul yazılıp N 
matrisi regüler hale getirilerek de çözüm gerçekleştirilebilir, d sayıda koşul bir G 
matrisinde toplanarak (36) eşitliği 

N G1   |x  _ Tnl (38) 
G   oj   [k     [OJ 

biçiminde yeniden yazılabilir. Burada k Lagrange katsayıları (korelatlar) vektörü olup 
k = ü dır. G matrisi ise bilinmeyenler y, x sırasında olmak üzere 

0 10    1   . . . . .    0    t 
1 01    0 . . . . . 1     0 (39) 
x  - y  x  - y .......... x  - y  
y x y x .......... y x  

genel eşitliğiyle verilmektedir (Demirel, 1987b; 1992). (39) eşitliğinde sol tarafta G 
ile genişletilmiş matris artık regüler hale gelmiştir ve Cayley inversi alınabilir. İnvers, 

Nff M      0  ̂ & (G G/) -1 

G   OJ     " [ (G G7) 'XG 0        J W 

biçimindedir. Burada O^matrisi N matrisinin Moore-Penrose (pseudo) inversidir ve 

0  ̂= N+ =   (N + G5 G) -1 - G1 (G G7 G G7) G (41) 

bağıntısı ile verilmektedir (Şimşek, 1988). 

Şimdi (37) bağıntısı tekrar dikkate alınırsa, N' inversi yerine, dayalı ağ 
dengelemesinde M"1 Cayley inversi ve serbest ağ dengelemesinde ise N+ pseudo 
inversi kullanılacağı görülmektedir. Bilinmeyenlerin çözümünden sonra (34) 
eşitliğinden düzeltmeler ve düzeltmelerden 

Q = vT P v (42) 

hesaplandıktan sonra 

.        / ----- D -----  («)  
°°     f n - u  + d' 

ile birim ağırlıklı ölçünün sonsal standart sapması hesaplanır. Burada, n:ölçü, 
u:bilinmeyen, d:defekt sayısıdır. 

Kesin ölçüler, bunların ağırlık katsayıları tersi matrisi ve sonsal standart sapmaları 
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1 - I + 1 '     Qıı - h Q» AT   ,     &İ - öoygT (44) 

bağıntılanyla hesaplanabilir (Mîkhail, 1976). Koordinat ve konum hataları 

K « öoV^ /     öy = ooV^ ,     6k = /dFT^* (45) 
A 

ile ve Helmert hata elipsi elemanları (A: büyük yan eksen, B; küçük yan eksen, 
0: açıklık açısı) 

A2 = J; Ö2
o(qXK + qw + w) B2 

= ^ dj (qxx + qyy - w) tg (2 

8)  =        Hxy 

<îxx  - ^yy  w2    =    

(qxx   -  qyy)2    +  4   qxy 

ile hesaplanır (Wolf, 1975). 2.3. 

Model Testi (Global Test) 

Model testinde hipotez olarak, matematiksel modelin, ölçülerle bilinmeyenler 
arasındaki geometrik ve fiziksel ilişkileri ve ölçülerin stokastik özelliklerini tam ve 
doğru olarak tanımladığı ileri sürülür. Model testi için sonsal varyans ile önsel 
varyans karşılaştınlır. Bunun için, 

Ho  :  E (ol)   =0^ (47) 

sıfır hipotezi 

H 3  :  E  ( Ö 2
O ) * a l  (48) 

seçenek hipotezine karşı test edilir. Model testi için test büyüklüğü 

o2 
T = _^~ Frı^ı.a       (r = n-u+d ;  serbestlik derecesi) (49) 

°° biçimindedir (Öztürk-Şerbetçi, 1992). Burada varyanslardan büyük olan paya 
yazılır. 
T test büyüklüğü r,oo serbestlik derecesi ve S = 1 - a istatistik güveni ile F dağılımı sınır 
değerinden küçük, 

T < F _ 1 . 8  (50) 

ise sıfır hipotezi geçerlidir ve model hatası yoktur; aksi durumda model hipotezi 
geçersiz olur. Bu, 
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ilgili ölçü uyuşumsuzdur. t-dağılımmm sınır değeri t-dağılımı çizelgelerinden 
alınabileceği gibi tau-dağılımı sınır değerine bağlı olarak 

t       =x      1  r ~ 1 (55) 
^T - 1 " r    * 2 

N r - Tİ  eşitliğiyle de 
hesaplanabilir (Şimşek, 1992). 

Data-snooping testi test büyüklüğü; 

w± = _lZiL -N (0,1), (56) 

ile verilmektedir (Förstner, 1979; Ayan, 1992). Wİ lerden en büyüğü normal 
dağılımdan türetilen sınır değerden* büyükse, 

ilgili ölçü uyuşumsuzdur. Bu test için genel olarak 0^=0.001 seçilerek sınır 
değer (F^.^.J^2 = 3.29 biçiminde sabit alınır. (51), (53), (56) bağmtılarmdaki 
V} i nci ölçüye ilişkin düzeltme ve qvivi değeri, 

QVV = R-1-Q11 (58) 

bağmtısıyla hesaplanan düzeltmelerin ağırlık katsayıları tersi matrisi 0^ nin i nci 
ölçü için köşegen elemanıdır. Uyuşumsuz ölçü testleri için QJJ ve Qw matrislerinin 
köşegen elemanlarım hesaplamak yeterlidir. Düzeltme denklemlerinden yöneltme 
bilinmeyenleri ortalama düzeltme denklemleri ile yok edilmişse (58) eşitliğinde 
doğrultu gözlemleri için ağırlıklar 

n   _   1  _     1    _   fe] -Pı (59) 

biçiminde değişmektedir. Bu durumda bir ölçünün qvivi değeri (58) den yararla 

n. ■ - -gifci- - or-t- (60) 
olur. Burada [p], i nci ölçünün ait olduğu istasyondaki doğrultu ağırlıklanmn 
toplamıdır. Bir ağda iç güvenirlik ölçütü olarak kullanılan ve bir ölçünün diğer 
ölçüler tarafından kontrol edilebilirlik ölçütü olan kısmi redundanzlar 

* İ  =  P ı  <W (61) 

ile hesaplanır. îyi bir ağda kısmi redundanzlann 0.30 < r{ < 1.00 arasında 
olması istenir 0âger-Bill, 1986). Kısmi redundanzlann toplamı ağın serbestlik 
derecesini vermelidir (Z^ = r). Yöneltme bilinmeyenleri ortalama düzeltme denklemi 
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yöntemiyle yok ediliyorsa (61) deki pj de (59) bağıntısından hesaplanmalıdır. 

3. ÖRNEK PROGRAM 
Bölüm 2 de verilen model ve Fortran 77 dili kullanılarak Gauss-Krüger izdüşüm düzleminde 
bir yazılım geliştirilmiştir. Yazılım 1 ana ve 9 alt programdan oluşmaktadır. Programda dü-
zeltme denklemleri katsayılar matrisinin sıfırdan farklı elemanları ve küçültülmüş ölçüler ayrı 
bir dosyada saklanmakta ve normal denklemler matrisi ve yalın terimler vektörünün oluş-
turulmasına bir ölçünün katkısı doğrudan hesaplanabilmektedir. Böylece düzeltme denklemleri 
katsayılar matrisinin sıfır olan elemanlarının hesaba sokulmasına gerek kalmamakta ve he-
saplamalar için zaman tasarruf edilmektedir. Programın kullandığı alt programlar aşağıda 
kısaca tanıtılacaktır. 

3.1. SUBİ ALT PROGRAMI 
Bu alt program T-t ve S-s redüksiyon değerlerini hesaplamaktadır. Programa ana program ta-
rafından durulan ve bakılan noktaların numaralan ile Gauss-Krüger koordinatları gönderilir. 
Programda önce durulan noktanın x değerine karşılık gelen meridyen yay uzunluğunun enlemi 
(7) bağıntısına göre bulunur. Sonra bulunan enlem kullanılarak (6) bağıntısından yerin yarıçapı 
ve daha sonra (5) ve (21) bağıntılarından T-t ve S-s redüksiyonları hesaplanır. 

3.2. SUB2 ALT PROGRAMI 
Programın girdisi durulan ve bakılan noktaların numaraları ile Gauss-Krüger koordinatlarıdır. 
Programda ikinci temel ödeve göre Gauss-Krüger düzleminde açıklık açısı ve uzunluk (11) ve 
(12) genel formülleriyle hesaplanır. 

3.3. SUB3 ALT PROGRAMI 
Bu program indirgenmiş doğrultu gözlemlerini ve daha sonra da dengelenmiş doğrultu göz-
lemlerini istasyonlarda bakılan ilk istikamete göre sıfıra çevirir. 

3.4. SININVER ALT PROGRAMI 
Serbest dengeleme yapılacaksa bu program kullanılır. Programda önce serbest dengelemenin 
xTx=> minimum koşulunu sağlayacak (39) bağıntısında sözü geçen G matrisi 4 satirli ve GG 
matrisi olarak oluşturulur. Sonra ölçü türüne göre GG matrisinden gerekli satırlar seçilip G 
matrisine yüklenir. Örneğin dengelenecek ağda doğrultu ve kenar gözlemi varsa defekt sayısı d 
= 3 olacağından oluşturulan GG matrisinde gerekli 3 satır seçilip G ye yüklenerek den-
gelemenin G matrisi oluşturulur. Sonra ana programda oluşturulan singüler normal denklemler 
matrisi (38) bağıntısına göre genişletilerek regüler hale getirilir. Daha sonra MATDUZ alt 
programı çağrılır ve bu regüler matris pivotlanarak regüler invers programına (REGINVER) 
gönderilir ve invers alındıktan sonra tekrar MATDUZ alt programı çağrılarak düzeltilir. 

3.5. REGINVER ALT PROGRAMI 
Bu program Cholesky yöntemine göre matris inversi alır. Dayalı ağ dengelemesi yapılacağı 
zaman ana program, serbest dengeleme yapılacağı zaman SININVER alt programı tarafından 
çağrılır. 
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3.6. MATDUZ ALT PROGRAMI 
Bu program SININVER programı tarafından çağrılarak genişletilmiş normal denklem mat-
risini ve daha sonra da inversi alınmış normal denklemler matrisini pivotlama amacıyla kul-
lanılır. 

3.7. FISHERİ ALT PROGRAMI 
Bu program, n: ölçü sayısı, u: bilinmeyen sayısı, d: defekt sayısı olmak üzere r = n-u+d ve «s» 
serbestlik derecelerine göre F dağılımı sınır değerini hesaplar. Birim ağırlıklı ölçüye ilişkin 
önsel standart sapma sonsal standart sapmadan küçük (a0 < ö^) ise (49) bağıntısına göre model 
testi için F dağılımı sınır değeri bu programla hesaplanır. 

3.8. FISHER2 ALT PROGRAMI 
Dengelemede birim ağırlıklı ölçüye ilişkin önsel standart sapma sonsal standart sapmadan 
büyük (o>"ö0) ise model testi için (49) bağıntısına göre F dağılımı sınır değeri,sove r serbestlik 
derecelerine göre bu programla hesaplanır. 

3.9. TAURE ALT PROGRAMI 
Tau testine göre uyuşumsuz ölçü araştırmak için tau-dağılımının sınır değeri bu programla he-
saplanır. 
Bu alt programlardan 3.5., 3.6. ve 3.9. programlan paket olarak alınmış, diğerleri yazar ta-
rafından geliştirilmiştir. 

4. UYGULAMA 
Geliştirilen yazılımı test etmek amacıyla Ankara GSP Test Ağının yersel gözlemleri kul-
lanılmıştır. Ağda 20 nirengi noktası arasında 129 uzunluk ve 152 doğrultu olmak üzere toplam 
281 ölçü bulunmaktadır. Uzunluk ölçüleri dengelemeden önce elipsoit yüzeyine indirgenmiş, 
doğrultu gözlemleri ise doğrudan elipsoit yüzeyinde alınmıştır. Uzunluk ölçüleri tek bir uzun-
luk ölçer ile yapılmış olup ağın dengelenmesi için yeterli olduğundan uzunluk ölçer için fir-
manın vermiş olduğu os = 4(5 mm + 1 ppm) bağıntısındaki a = 5 mm ve b = 1 değerleri bölüm 
2.2.2. de anlatıldığı gibi araştırılmıştır. Bunun için birim ağırlıklı ölçünün önsel standart sap-
ması olarak doğrultu ölçülerinin istasyon dengelemelerinden hesaplanan standart sapmaların or-
talaması olan 1.616 cc değeri alınmıştır. Sonuçta a = 6 mm, b = 15 değerlerinin uygun olduğu 
görülmüştür. Daha sonra uzunluk ölçer için bu değerler alınarak doğrultu ve uzunluk ölçüleri 
birlikte dengelemeye sokulmuştur. Bu dengelemede de birim ağırlıklı ölçünün önsel standart 
sapması 1.616 cc ve doğrultu ölçüleri için istasyon dengelemelerinden elde edilen standart sap-
malar kullanılmıştır. Dengeleme sonucunda model testi geçersiz çıkmıştır. Bunun üzerine uyu-
şumsuz ölçü olup olmadığı araştırılmış ve uyuşumsuz olan ölçüler atıldıktan sonra yinelenen 
dengelemede model testnin hâlâ geçersiz olduğu görülmüştür. Bunun nedeni olarak doğrultu 
gözlemlerinin standart sapmalarının doğru olarak tahmin edilemediği ve bir katsayı ile çar-
pılarak değiştirilmelerinin uygun olacağı düşünülmüştür. Ardışık dengelemeler ile en uygun 
katsayı 4 olarak belirlenmiştir. 
Doğrultu gözlemlerinin standart sapmalarının 4 ile çarpılıp uzunluk ölçer için a = 6 mm, b = 1 
değerleri ve Go = 1.616 cc alınarak tüm ölçüler ile yapılan dengeleme sonucunda model testi ge- 
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çersiz çıkmış ve uyuşumsuz ölçü araştırılmıştır. Ardışık iki dengeleme sonucunda 2 doğrultu 
uyuşumsuz bulunarak atılmış ve 3 üncü kez tekrarlanan dengelemede model testinin geçerli ol-
duğu ve uyuşumsuz ölçü olmadığı gözlenmiştir. Bu dengelemenin istatistikleri aşağıda ser-
gilenmiştir. 
Ölçü sayısı = 279 (129 uzunluk + 150 doğrultu) 
Nokta sayısı = 20 
Yöneltme bilinmeyeni sayısı = 26 (6 noktada 2 defa alet kurulmuş) 
Koordinat bilinmeyeni sayısı = 40 
Serbestlik derecesi = 216 
Önsel standart sapma = 1.616 cc 
Sonsal standart sapma = 1.696 cc 
En küçük kısmi redundanz = 0.4873 (Toplam redundanz = 216) 
Model testi için (49) dan T = 1.100 ve F216 oo 0 95 = 1-163 bulunarak T<F olduğu görülür. 
Uyuşumsuz ölçü testi için tau-testi sınır değeri 1£ = 3.692, t-testi sınır değeri t = 3.806 ve bu 
testler için test büyüklükleri (51) ve (53) bağıntılarından sırayla T^^ = 3.653 ve t^^ = 3.762 
olduğu görülür. 
Bu şekilde programın bütün aşamalarının çalıştığı belirlendikten sonra programla hesaplanan 
bilinmeyenler bir başka programla hesaplanan bilinmeyenlerle karşılaştırılmıştır. 
Karşılaştırma için 20 noktalı ağda 7 nokta sabit alınarak 268 ölçü, 52 bilinmeyenle her iki 
programla dengeleme yapılarak 13 nokta için koordinat hesaplanmıştır. îki program sonucu bu-
lunan x ve y değerlerinde x ler için fark -1.6 ile 1.4 cm arasında; y ler için -0.9 cm ile 4.3 ara-
sında değişmektedir. 

5. SONUÇ 
Harita Mühendisliğinin jeodezik uygulamalarından olan ağ sıklaştırma faaliyeti yersel ölçülerle 
gerçekleştirildiğinde ölçülerin değerlendirilmesinde mutlaka bir dengeleme programına gerek 
duyulacaktır. Böyle bir program bölüm 2 de verilen modele göre rahatlıkla geliştirilebilir. Bu 
modele dayanan ve yukarıdaki bölümlerde kısaca tanıtılan program çeşitli ağlarda test edilerek 
başka bir programla da sonuçlan karşılaştırılmıştır. Sonuçların karşılaştırılmasında görülen 
farklar pek büyük olmamakla beraber, farkların her iki programın farklı stokastik model kul-
lanmalarından kaynaklandığı sanılmaktadır. 
Dengelenecek ağ noktalarının tek bir Gauss-Krüger diliminde olması koşulu ile geliştirilen 
program yatay ağların dengelenmesinde kullanılabilir durumda olup, Büyük Ölçekli Haritaların 
Yapım Yönetmeliğinin öngördüğü sonuçlar rahatlıkla elde edilebilmektedir. Ayrıca bir ağın gü-
venirlik ölçütlerinden kısmi redundanzlar da hesaplanmaktadır. Programın yapısının karmaşık 
olmayışı nedeniyle kullanımı çok kolay ve rahattır. Geliştirilen yazılımın her yönüyle 
mükemmel olduğu söylenemez; gelişmelere açıktır. 
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