
DEFORMASYON ANALİZİNDE KULLANILAN 
DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 

Nazan AKDOĞAN* 1. 

GİRİŞ 

21. yüzyıla girerken, insan ihtiyaçlarının artması ve çeşitlenmesi, teknolojik ve bi-
limsel alandaki gelişmelere neden olmuştur. Bu gelişmelerin sonucu olarak, kıtaları 
birbirine bağlayan uzun köprüler, barajlar, gökdelenler, yeraltında açılan madenler, yer-
yüzü kabuk hareketleri araştırmaları ve tarihi sanat yapılan önem kazanmıştır. 

Teknolojik ve bilimsel alandaki bu gelişmeler, sanat yapılarının artışının yanısıra 
jeodezik deformasyon ölçüm ve değerlendirme yöntemlerinin de gelişmesine neden 
olmuştur. Son yıllarda meydana gelen ve önemli derecede can ve mal kaybına neden 
olan yetersizlik ve kazalar, baraj ve köprü gibi büyük yapıların hareketlerinin yakından 
izlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını da zorunlu hale getirmiştir. 

Bütün bu nedenlerden dolayı jeodezik deformasyon ölçülerinin analizi önem ka-
zanmıştır. Burada değerlendirme yöntemlerinden en çok karşımıza çıkan ve kullanılan-
lar anlatılacaktır. 

2.DEFORMASYON ANALİZİNDE KULLANILAN 
DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 

Jeodezik ağlarda yapılan deformasyon analizinde çok sayıda yöntemler kullanıl-
maktadır. Ancak uygulamalarda en çok kullanılan ve tercih edilen deformasyon analizi 
yöntemleri sırasıyla açıklanacaktır. 

2.1 Analitik Yöntem İle Deformasyon Analizi 

Bu yöntemle, önce ağın ölçü peryotları arasında geçen zaman içinde konumu de-
ğişmeyen noktalar aranır. Sonra bu noktalara dayalı olarak, bu noktaların dışında kalan 
her nokta için tek tek irdeleme yapılır. Söz konusu noktaların konum değiştirip değiş-
tirmediği istatistiksel yoldan araştırılır. 

Jeodezik deformasyon ölçülerinin değerlendirilmesinde serbest ağ dengelemesi kul-
lanılır. Ağın dış parametrelerinin dengeleme sonucunda belirlenmesi nedeniyle de aynı 
noktalara ait konum bilgileri doğrudan birbirleriyle karşılaştırılamazlar. İrdelenecek 
olan iki peryoda ilişkin verilerin oluşturduğu ağlan birbirine bağlamak için tj+ı - tj za-
man aralığında konum değiştirmemiş ortak noktalar aranır. Bu işlem için, t,+) peryoduna 
ait Xj+ı koordinatları ile tj peryoduna ait Xj koordinatları arasındaki datum farklılığını 
ortadan kaldırmak amacıyla iki koordinat kümesi bir benzerlik dönüşümü ile üst üste 
çakıştınlırlar. Bu çakıştırma sonucunda oluşan koordinat artık hatalarının, kendi ortala-
ma hatalarına bölünmesi ile elde edilen katsayılann t - student dağılımından alman de-
ğerlerle karşılaştınhnası yapılır. 

Test büyüklüğü, t - dağılımı tablo değerinden küçük olan her Pj noktasının tj+ı -1; 
zaman aralığında konum değiştirmediğine karar verilir. İrdelenecek olan iki peryotta, en 
az dengelenen ağın boyutu kadar (iki ya da üç) konumu değişmemiş noktanın bulunması 
gereklidir. Bu sayıyı aşan çok sayıda ortak nokta varsa, bu noktaların içinde test smı-
nna yakın değerler verenler de obje noktası olarak düşünülebilir. Noktalarda bir deği- 



 

şım söz konusu olmasa bile daha soura tek tek irdeleme şırasında yemden test edildikle-
rinden, tekrar hareketsiz nokta olarak elde edilirler. 

Karşılaştırılan iki peryotta konumu sabit kalan noktaların belirlenmesinden sonra, i-
ki peryodun toplu olarak dengelenmesi işlemine geçilir. Bu dengeleme obje noktalarına 
ait ikişer çift, konumu sabit alınan noktalır için birer çift koordinat bilinmeyenleri seçi-
lir ve hesapladır. Toplu dengeleme işlenrnin tamamlanmasından sonra, sabit noktalar 
dışındaki her noktamn test işlemine geçilir. 

Test edilecek Pj noktasına ait dj fark vektör "ı ile im fark vektörüne karşılık gelen ve 
toplu dengelemenin ters ağırlık matrisinden elde edilen Qdj ters -ağırlık alt matrisi he-
saplanır. Testin sıfır hipotezi olarak dj fark vektörünün ümit değerce sıfıra eşit olduğu 
varsayılarak, 

^ • J û ı     < 2 U ) .  

eşitliğinden test büyüklüğü hesaplanır. Testin karşılaştırma kriteri, 1 - a istatistik güven, 
2, f=n-u + r s ;rbesüik dereceleri i! ■: F - Fisher değilim çizelgesinden alınır. Bı,ı değer 
Tdj'den büyük olması durumunda sifir hîpoteyi geçerlidir Yani Pj noktasında t;+ı - tj 
zaman aralığında a yanılma olasılığı ile konum değişikliği yoktur, dj fark vektöründe 
kaçınılmaz ölçü hatalarının etkisi ile oluşmuştur, denir. 

Tersi durumda ise, Pj noktasında bir deformasyon oluştuğuna karar verilir. Bu test 
işlemi tüm obje noktalan için tek tek uygulanır. Elde edilen sonuçlara göre noktalarda 
anlamlı konum değişikliklerinin olup olmadığı istatistiksel olarak denetlenir. 

2.2 Bağıl Güven Elipsleri İk Deformasyon Âısalhi 

Deformasyon analizinde grafik yorumlama, bağıl güven elipsleri ile yapılmaktadır. 
Analitik yöntemdeki toplu dengeleme işleminin tamamlanmasından sonra, obje noktala-
rına ait ters ağırlık alt matrisi şu şekildedir; 

it*,*,       V&y-,      .............      s.Vp       t&ı.v, 

Q   _      ................................................... ûdj'lcr yardımıyla ilgili Pj noktasının bağıl 
±İXX 

_*4p*ı    ^yPy\     ..............    *4>v,,    ^yry,._ 
güven elipslerinin elemanları hesaplanmaktadır. 

Pİ     ve     Pk     noktalannın     koordinat     farkian.     d     vektöründe     toplanır. 
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-  l k    < J  U - ^ - J  L  °  - 1  o   ı_ U  d = 

F.x (2.2.2) 

Koordinat farkları vektörünün ters ağırlık matrisi hesaplanırsa, 

Q    =F.Q   ,FT (2.2.3) 
_=dd       — _=xx  — v ' 

Q    Q 

S-= Q     Qk {22A)
 

olarak alt matrislere aynlırsa, 

Q    _    Qxlxl       Qx,y,    Q      _    <lxkxk       Clxkyk    Q     _    ^x,xk       Clxiyk 

l9y,x,     "y,yı J \_lykxk     ^y^k J \J?yı*k     ^y,yk _ 

şekline gelir. 

elde edilir. 

ABG : Büyük yan eksen BBG : Küçük 

yarı eksen 8BG     : Büyük yan eksenin 

doğrultusu 

olmak üzere Qdd matrisinin öz değerlerinden büyük olanı XA, küçük olanı XB ile gösteri-
lirse bağıl güven elipsinin elemanlan, 

ABG = mo^/2XAF2)fl_a       (2.2.7) 

BBG=mo^2^B%Il-a (2-2-8) 

0BG = ^arctan -----  dxdy         (2.2.9) 
z c(dxdy-Qdydy 
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olarak hesaplanır. 

Pj noktasına ait bağıl güven elipsi bir altlığa ölçekli olarak çizildikten sonra, o nok-
tadaki dj fark vektörü, bir ucu elipsin merkezinde olacak şekilde aynı ölçekte çizilir. 
Fark vektörünün diğer ucu söz konusu elipsin içinde kalıyorsa Pj noktasında bir 
deformasyon yoktur, denilir. Tersi durumunda ise anlamlı bir deformasyonun varlığın-
dan söz edilir. Deformasyonun yönü ve büyüklüğü de koordinat farklarından hesaplanır. 
Bu işlemdeki yanılma olasılığı, bağıl güven elipslerinin yarı eksen uzunluklarının hesa-
bında kullanılan F - dağılım değerinin yanılma olasılığına eşittir ve genellikle 0.05 ola-
rak alınmaktadır. 

23 S Transformasyonu İle Deformasyon Analizi 

ti ve t2 zamanlarında gözlenen ağ geometrileri farklı ise global test, yalnızca eşlenik 
noktalardan oluşan ağ bölümlerini kapsar, t] ve t2 zamanlarında ölçülen ağlar eşlenik 
noktalara göre konumlandırılır. 

Anlamlı nokta hareketlerinin araştırılmasında da sürekli datum değişikliği zorunlu-
dur. S - Transformasyonu, karşılaştırılacak ağlan önce herhangi bir datumda, örneğin 
defekt sayısı kadar parametreyi sabit alarak yapılan dengeleme sonuçlarını istenilen 
datumlara dönüştürmede kolaylık sağlar. 

tn zamanında ölçülen bir ağda "e" ile tanımlanan eşlenik (datum) noktalarının koor-
dinatları ile sırada, "b" ile tanımlanan diğer noktaların koordinatları ve başka bilinme-
yenler ikinci şurada olmak üzere herhangi bir i datumunda serbest dengeleme ile belir-
lenmiş olsun. Buna göre, i datumuna ilişkin X; parametreler vektörü, 

İe  
xt =   ... (2.3.1) 

Â. biçimde iki alt vektöre ayrılır. Bu ayrıma karşılık ağırlık 

katsayılar matrisi, 

g ^ =  i İ (2.3.2) 
Ö'  e' 

_±Lbe      ~.bb_ 

olur. Burada dönüşüm hesabında kullanılacak G matrisi, normal denklem katsayılar 
matrisi N'in d (defekt) sayıda özdeğere (k=0) karşılık öz vektörler matrisidir. Örneğin 
defekt sayısı d=4 olan p noktalı bir doğrultu ağında Xj0, yj0 (i=l,p) yaklaşık koordinat 
değerleri olmak üzere G için, 
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1      O         1      O   ...         1      O xyönündeöteleme 

T 0      1         0       1   ...         0       1 yyönündeöteleme 

~  ~ ~y\o   x\o   -yio   xio   •-   ~yPo    xpo dönüklük  
X İO  y \ 0     * i o  y 2 o  -     x p o  y P O \ ö i ç e k  

öz vektörler matrisi geçerlidir. Ağda en azından bir kenar ölçülmüş ise GT'nin son satın 
ortadan kalkar. Defekt sayısı (d=l) bir olan nivelman ağında ise, 

GT=[1    1    1........1]      (2.3.4) 
olur. Datum seçici E matrisi köşegeni üzerinde ilk sırada datum noktalarına karşılık "I", 
öteki bilinmeyen parametreler için "0" değerlerini içermesi gerektiğinden, 

G=   ...   BJ=EJG=   ...    (2.3.5) 

& \  L °. 
olmak üzere, 

Şj = I-G(BTGrı.B[        (2.3.6) 

transformasyon matrisi ile i datumundan ağm eşlenik noktalara göre konumlandırılma-
sını sağlayan j datumuna, 

O -   - Ş . C T  - S f       ^  

geçilir. Dönüşüm işlemleri 1. ve 2. peryotlar için ayrı ayrı yapılarak aynı bir j 
datumunda eşlenik noktaların (x£)j ve (x^2 koordinat bilinmeyenleri ile bunların 

^ee^l ve(Qee^2 ağırlık katsayılan matrisi bulunur. 

Eşlenik noktaların global testi için, 

Ho    :   E(xl)ı = E(xl)2 (2.3.8) sıfır 
hipotezine göre, 
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(2dd>«=<9U+rçÜ2       (2-3-10) 

Re=Û^(Qdd)tÛe (2-3.11) 
ve Re'nin serbestlik derecesi he = Ue - d ile ifade edilirse, 

¥ = —^— (2.3.12) 
mo.he 

test büyüklüğü elde edilir. 

F > F M j l _ a  (2.3.13) 

sonucu ortaya çıkarsa ağın eşlenik noktalardan oluşan bölümünde bir deformasyon ol-
duğuna karar verilir. 

2.3.1 S-Transformasyonu İle Anlamlı Nokta Hareketlerinin Araştırılması 
Global test sonucunda ağın tümünün ya da eşlenik noktalar bölümünün herhangi bir 

yerinde deformasyon olduğuna karar verilmiş ise hareketli noktaların araştırılmasına 
geçilir. Eşlenik noktalardan her birinin yer değiştirmiş olabileceği düşünülerek i 
datumunda serbest dengeleme ile belirlenmiş bir peryoda ilişkin (2.3.1) parametreler 
vektörünün eşlenik nokta koordinatlarını içeren Xg alt vektörü, hareket ettiği varsayılan 

bir noktanın koordinatlarını içeren x'h ve sabit kabul edilen eşlenik nokta koordinatlarını 

içeren x's alt vektörlerine ayrılır. Eşlenik olmayan noktalara ilişkin parametreler ve 

diğer bilinmeyenler xjj vektörü içinde toplandığına göre (2.3.1) vektörü ve (2.3.2) a-
ğırlık katsayılar matrisi, 

V1      [o1   &   & ' 
—s ±^ss       ±Lsh       ±^sb 

x' =  x[   Qı   =  Ql      Q'      <y (2.3.1.1) 
JCİ        o1   a   &  

_—° J L—bs      ±Lbh      ^bb_ 

olur. tn zamanında ölçülen ağ şimdi koordinatları xs içinde toplanan ve sabit kabul edilen 
noktalara göre konumlandırılmalıdır. Bu datum k ile gösterilirse (2.3.1.1) ayrımına 
uygun olarak (2.3.5) yerine, 

G=Gh   Bk=Ek.G=   0      (2.3.1.2) 

ile (2.3.6)'dan Sk transformasyon matrisi bulunmalı ve her peryot için, 
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£Î = £*.£İfiL =£*-el.£î (2.3.1.3) 
transformasyonları yapılmalıdır. Sabit kabul edilen noktaların ya da, Ho     
:     E(4) = E(4) (2.3.1.4) 

sıfır hipotezi testi için (2.3.9) ve (2.3.10) eşitliklerine uygun olarak iki peryoda ilişkin & 
alt vektörlerinin 4 koordinat farkları, 

4=^-4       (2-3-l-5) 
bunlann ağırlık katsayılar matrisi, 

<Qdd>s = (Q^+<Q^2  (2-3.1.6) 

ve düzeltmelerin kareler toplamı için artım miktarı, 
Rs=dJ(Qdde İ         (2.3.1.7) 

elde edilir. xe alt vektöründeki noktalardan her biri için yinelenerek her defasında Xs ve 
2Çh aynmma karşılık bir Rs değeri bulunur. Global test sonucu ağın herhangi bir yerinde 
deformaşyon olduğuna karar verilmiş ise, 

(^)m i n=min^,)     ( i=lp) (23.L8)  

(p eşlenik nokta sayısı) değerli noktadaki hareket anlamlı görülür. (2.3.12)'ye göre; 

F = (Rs
2
)min (2.3.1.9) 
mohs 

test büyüklüğü, 
F>Fhs,f,l-a (2-3-1.10) 

smır değerinden büyük çıkıyorsa (Rs)min değerli nokta s, vektörü içine alınır ve geri 
kalan eşlenik nokta kümesi için (2.3.1.1) - (2.3.1.10) işlemleri yinelenerek öteki hare-
ketli noktaların araştırılması sürdürülür. 

2.4 Ortalama Aykırılık Yöntemi İie Deformaşyon Analizi 
Bu yöntemde noktaların sınıflandırılması gerekmektedir. Sabit (ağ) noktalan ve obje 

noktalan olmak üzere ikiye aynlır. Olası obje hareketleri hakkında bir şeyler söyleye-
bilmek için ağ noktalarından konum ağı ise en az iki, yükseklik ağı ise en az bir nokta-
nın sabit kalması gerekir. 
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Burada; ilk ve tekrar peryotlannda yapılan Lj ve L2 ölçü vektörlerinin karşılaştırıl-
ması yerine, normal dağılımlı olan xı ve £2 koordinat vektörleri karşılaştınlırlar. x 
vektörünün satır sayısı QxX kofaktör matrisinin satır sayısına eşitse bu Qxx regüler bir 
matristir. Eşit olmadığı durumda ise kofaktör manisi singüler bir matristir. İki değişik 
zamanda yapılan ölçülerin karşılaştırılması için her iki ölçü peryodunda aynı ölçü alet-
leri ve aynı ölçüm yöntemleri kullanılmalıdır. Buna rağmen aynı hassasiyette olması 
mümkün değildir. Bu iki ölçünün karesel ortalama hatalarının (mı ve m2) ortalaması 
alınarak, 

rcJfaa+jfoS    J-m-m       (2A1) 

veya diğer bir ifadeyle, 

W + f2mi     (242) V     h + 
f2  

olarak daha iyi bir m tahmin değeri bulunur. 
Önceden sabit olarak sınıflandırılan noktaların sabit kalıp kalmadıkları d vektörleri 

yardımıyla kontrol edilir. Deformasyon vektörü, 

d = X2-X ı  (2A3) 

şeklinde elde edilir. Bu vektöre ait kofaktör matrisi, 

Qd=2ı+â>   <2A4> 

hesaplanır. Pj ağırlığı ise, 

Ed=Sı = (Qı+Q2r1 (2A5> 

olarak elde edilir. Ağın bütün noktalan sabit kalmış olduğu sıfır hipotezinden ortaya 
çıkarsa o zaman bu noktalardaki aykırılıklara sebep olan ölçüm hatalarıdır. Yani d vek-
törünün beklenen değeri, 

E(d) = 0 (2.4.6) 

olur. Sıfır hipotezinin geçerliliğinde Fisher dağılımına uyan, 

dTPdd 

h "  h . m 2  "     m 2        m 2  ^  
büyüklüğü meydana gelir. Burada, 
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n2    dTE,d 
Q* = -  -Q-        (2.4.8)  

h 

büyüklüğü a için m'den bağımsız bir tahmini değerdir. Bu değere ortalama aykırılık 
denir. (2.4.8)'deki h değeri, d vektörünün satır sayısına veya d_vektörünün elemanları-
nın sayışma eşittir. O halde, 

h = u (2.4.9) 

olur. 

ûı ve Qz kofaktörler matrisinin her ikisi de r matris bozukluğuna sahip ise, 

h = u - r  (2.4.10) 

olur. 

Ağın her hangi bir noktasında deformasyon meydana gelip gelmediğini ortaya çı-
kartmak için sıfır hipotezi uygulanır. Şayet sıfır hipotezi geçerli ise deformasyon mey-
dana gelmiştir. Görünen aykırılıklar ise bilindiği gibi tesadüfi ölçüm hatalanndan ileri 
gelmektedir. Yani bu ağırlıklar ölçüm hassasiyeti ile açıklanmalıdır. 

02 
F  =  ^2« Fh,f , l -a  (2-4.11) 

dağılımına uyduğundan, 

P(F**Ul-a      I Ho) = l-a (2.4.12) 

ihtimal bağıntısı geçerli olacaktır. Önceden belirlenen a yanılma ihtimali ile ağda 
deformasyon meydana gelip gelmediğine karar verilir. F test büyüklüğü tablo değerin-
den ( Fh, f, \.a ) küçük ve eşitse sıfır hipotezi 1-a ihtimaliyle kabul edilir. Yani 
deformasyon yoktur. 

P(F>FMıl_a    |HA) = l-a   (2.4.13) 

F test büyüklüğü tablo değerinden büyükse sıfır hipotezi 1-a ihtimalle red edilir. 
Alternatif hipotez geçerlidir. Yani deformasyon vardır. 

2.4.1 Ağ noktalarının Sabitliğinin Araştırılması 

Obje noktalarının deformasyonlannın tesbitinden önce ağ noktalarının sabit kalıp 
kalmadığı veya hangi noktaların hareket ettiği tesbit edilmelidir.Obje noktalarının kay-
maları sabit olduğu belirlenen ağ noktalarına göre tesbiti mümkündür. Ağ noktalarının 
ortalama aykırılıklarının hesabı için d vektörü iki alt vektöre ayrılır, 

118 



 

d_=   ... (2.4.1.1) 

4 ağ noktalarına ve d0 ise obje noktalanna ait deformasyon vektörleridir. Pd ağırlık mat-
risi de buna benzer olarak alt matrislere ayrılır, 

£ = f-îf -   <2Aİ-2>  
_—OS    I   i—00 _ 

Ortalama aykırılığın tesbiti için, 

dTPdd=4TPss4+2^Psodo+£Pooİ(2-4.1.3) 

geçerlidir. Aşağıdaki dönüşümler uygulanırsa, 

_o     -o      -oo-os_os    (2414) P    
=P    -P    P"1? 
—SS       —SS      i-SO=-OO=-OS 

şekline gelir. (2.4.1.3) deki karesel form ağ noktalan için, 

dTPsd = dJP^ds+£Poodo 

(2.4.1.5) 
olur. Ağ noktalarının ortalama aykırılığı, 

Q2 = Ûs Ess^s      (2416) 

hs olarak hesaplanır. hs, i vektörünün satır 

sayısıdır. Buradan, 

ft2 
F s = - %  (2.4.1.7) 

m 

olur. Ağ noktalarında deformasyon olup olmadığına karar vermek için, 

P(Fs^hs,f , l-a     lHo)  = l-a (2.4.1.8)  

P(Fs>Fhs)U_a     IHA) = l-a(2.4.l.9) 
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Fs test büyüklüğü tablo değerinden küçük ve eşitse (2.1.4.8) ağ noktalarında 1-a ih-
timaliyle değişmemiştir. Test büyüklüğü tablo değerinden büyükse sıfır hipotezi red 
edilir. Alternatif hipotez (2.4.1.9) geçerlidir. Ağ noktalarında deformasyon vardır. 

2.4.1.1 Deforme Olan Ağ Noktalarının Belirlenmesi 

Şayet ağ noktalarında deformasyon varsa, o zaman ağın herhangi bir yerinde önemli 
deformasyon meydana gelmiş olduğu neticesi ortaya çıkar. Hangi noktanın veya nokta-
ların yerlerinin gerçekten değiştiklerine karar vermek için başka testlerin yapılması ge-
rekir. 

Ağın bütün noktalan teker teker ele alınır. Her ele alman ağ noktalan hareketli, di-
ğerleri sabit varsayılır, ds vektörü, da ve dp olarak iki alt vektöre aynin-. 

'ı; 

ds =    ... (2.4.1.1.1) 

Â B .  

ds vektöründe hareketli olarak kabul edilen noktanın koordinat farklan vardır, dj 
vektöründe ise geriye kalan noktalann koordinat farklan vardır. Ağ noktalarına ait P_ss 

matrisi de aynı şekilde alt matrislere ayrılır. 

PssMlljJ:pJ\        (2Au.2) 
—ss p        {   p v > 

J-BF   I L-BB _ 

(2.4.1.4)'e benzer şekilde, 

IB=dB + PikEBFâF      (24M3) 

EFF = EFF ~ EFB ^BB EBF 

şekline gelir. Buradan karesel form, 

ds
TPssds = dj PFFdF +IBPBBIB (2.4.1.1.4) 

olur. Eşitliğin ikinci terimi incelenen noktaya ait aykınlıklardan, birinci terim ise, ağın 
diğer noktalarındaki aykınlıklardan oluşmaktadır, ds vektöründeki bütün noktalann or-
talama aykınhklan, 

—T       — 
e2 = (M-BBİBA (i-19       n) 

(2.4.1.1.5) 
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olur. n ds vektöründeki nokta sayısı, k ile ds vektörünün eleman sayısıdır. Bulunan j 
sayıdaki ortalama aykırılığı maximum olan nokta 1-a ihtimale deforme olmuştur diye 
karar verilir. 

Eğer ağ noktalarından birinin deformasyona uğradığı ortaya çıkarsa, diğer ağ nok-
talarında önemli deformasyonların olup olmadığı ortaya çıkarılmalıdır. Bunun için or-
talama aykırılıkta o nokta çıkarılarak 92 geriye kalan hesaplanır. 

<&U-.=^J^   (2A1...6) 

olur. Aynı şekilde, 

test büyüklüğü hesaplanır. Tablo büyüklüğü ise, 

P(FSgk <Fhs_2iU_a    I Ho) = 1-a (2.4.1.1.8) 

P(FSgk>Fhs_2)f,ı-a    İHA) = l-a (2.4.1.1.9) 
şeklinde bulunur. Test büyüklüğü tablo değerinden küçük ve eşit çıkarsa araştırma bit-
miş olur. 

Böylece hareketli noktalar belirlenir. Bu hareketli noktaların dışında kalan noktalar, 
gerçek sabit noktalar olarak belirlenmiş olur. 

2.4.2 Obje Noktalarının Sabitliğinin. Araştırılması 
Sabit noktalar tesbit edildikten sonra obje noktalarındaki deformasyonlann belir-

lenmesi yapılır. Hareket ettiği belirlenen ağ noktalan da obje noktası olarak ele alınır. 

Burada dp alt vektöründe ağda sabit kalan noktaların elemanlan,do vektöründe obje 
noktalarının elemanları ve hareketli olan ağ noktalarının elemanları mevcuttur. 

'dF~ 

d_ =    ... (2.4.2.1) 

L. d vektörünün ağırlık matriside 

aynı şekilde, 
P"        ' P _ pp   I   *  pn P, =   ~---i----       (2.4.2.2) — d p \ p  v ' 
J-OF   I £-OO_ 
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olarak alt matrislere ayrılır.Dönüşüm yapıldığında, 

îo=do+EöoEoFdF    (2A2.3) 

şeklinde elde edilir. Obje noktalarında deformasyon olup olmadığı, 0n = ~°~°°~"° 
ho       (2.4.2.4) 

e2
 

F o = - | -  (2.4.2.5) 
m 

şeklinde test büyüklüğü olarak hesaplanır. Bulunan test büyüklüğü, 

P(F o ^Fh o , f , i -a     İHo )  =  l -a  (2.4.2.6) 

P(Fo)Fho,u-a      IHA) = l-a (2.4.2.7) 
tablo büyüklükleri ile karşılaştırılarak sıfır hipotezinin geçerli olup olmadığına karar 
verilir. Sıfır hipotezi geçerli ise analiz tamamlanmış olur. Alternatif hipotez geçerli ise 
hangi obje noktasının veya noktalarının hareket ettiğinin araştırılması gerekir. Bölüm 
2.4.1.1'de uygulanan yöntem ve hesaplamalar kullanılarak test büyüklüğü tablo değe-
rinden küçük ve eşit çıkana kadar devam edilir. Ağ noktalarından sonra deformasyona 
uğrayan obje noktaları da tesbit edilerek test sonuçlandırılır 

3. SAYISAL UYGULAMA 
3.1. Test Ağı Hakkında Geisel Bilgi 
Bir fay hattındaki hareketlerin belirlenmesi amacı ile kurulan 8 noktalı jeodezik 

deformasyon ağı 40 doğrultudan oluşmaktadır. Her peryotta da yalnızca doğrultular 
ölçülmüştür. Doğrultular aylık peryotlar şeklinde ölçülmesine rağmen uygulama amacı 
ile altı ay ara ile ölçülen iki peryot kullanılmıştır. Ağın en küçük kenarı 54.211 m., en 
büyük kenarı 140.144 m. dir. Ağdaki araştırma yalnızca yatay konumda yapıldığı için 
noktalar arasında düşey açılar ve kot farkları ölçülmemiştir. 

Amaç sadece yatay konumda meydana gelebilecek deformasyon miktarlarının an-
lamlı olup olmadığını araştırmak olduğundan deformasyon izleme ağı lokal (bölgesel) 
olarak konumlandırılmıştır. 
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3.2. Uyuşumsuz Ölçüier Testi 

İki peryotta yapılan ölçülerde uyuşumsuz ölçülerin bulunup bulunmadığım belirle-
mek için her iki peryot serbest olarak dengelenmiştir. Bu dengeleme sonucunda bulunan 

124 




