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YERSEL YÖNTEMLERLE ÖLÇÜLEN JEODEZİK 
AĞLARIN ÜÇ BOYUTLU DENGELENMESİ 

Veysel   ATASOY 

İ,   GİRİŞ 

Jeodezinin günümüzdeki tanımı, üç boyutlu ve zaman değişkenli bir uzayda yerin 
çekim alanını da kapsamak koşuluyla yerin ve diğer gök cisimlerinin temsil edilmesi ile 
ilgilenilen bir bilim şeklinde olduğuna göre noktalara ilişkin konum bilgilerinin en az 
üç boyutlu bir uzayda belirlenmesi gerekir. Ölçme alet ve yöntemlerinin gelişmesi, 
elektronik uzaklık ölçerler, yapay uydular, geometrik verilerin yanında fiziksel 
kavramların da jeodezide göz önüne alınmasını gerektirmiş ve hesaplamalara yeni 
boyutlar getirmiş, parçalı klasik yaklaşımın yerini üç boyutlu, hatta zamanında ele 
alınması ile dört boyutlu bütüncül yaklaşımlar almaya başlamıştır. Bu değişim ve 
gelişmelerin sonucunda, günümüze kadar uygulanan yöntemler klasik, yeni görüş de üç 
boyutlu jeodezi veya modern jeodezi olarak adlandırılmıştır. 

Klasik jeodezi yaklaşımında konum belirleme problemi iki grupta ele alınmaktadır. 
Bunlardan ilki, seçilen bir referans yüzeyi üzerinde bu yüzeye indirgenmiş gözlemler 
yardımıyla konum bilgilerinin iki boyutlu hesaplanması, ikincisi de ilgili noktanın 
sözkonusu referans yüzeyine olan uzaklığının belirlenmesidir. Ancak jeodezik amaçla 
toplanan veriler aynı üç boyutlu bir uzayda yer alan ve stokastik anlamda birbirinden 
bağımsız oldukları iddia edilemeyen büyüklüklerdir. Bu nedenle verilenlerin tamamının 
üç boyutlu bütünleşik sistemlerle işlenmesi daha anlamlıdır. 

2. ÜÇ  BOYUTLU DENGELEMEDE KULLANILAN KOORDİNAT 
SİSTEMLERİ :  

Jeodezik ağlaiîn üç boyutlu dengelenmesinde koordinat sistemlerinin seçimi önemli 
bir rol oynar. Özellikle dengelemeye ilişkin matematik modelin belirlenmesi ve kurulan 
modele ait parametrelerin seçimi koordinat sistemlerine bağımlıdır. Çok büyük 
olmayan jeodezik ağların dengelenmesinde pratiklik açısından en kullanışlı olan 
bölgesel sistemlerdir. Bu sistemler yardımıyla anlatım basitleşmekte ve özellikle 
yüksek dağlık alanlarda düşey konuma ilişkin bilgilerin çok daha iyi bir doğrulukla 
belirlenmesi sağlanabilmektedir. 

Bölgesel koordinat sistemleri, gözlemlerin yapıldığı yerel kutupsal koordinat 
sistemi ve hesaplamaların yapıldığı yerel dikkoordinat sistemi şeklinde ikiye ayrılırlar. 
(x, y, z) yerel dik koordinat sisteminde z ekseni, seçilen referans elipsoidinin normali ile 
çakışık olduğu düşünülür, yani düşey eksen doğrultusu Pi başlangıç noktasında 
teodolitin asal ekseni ile aynıdır. x ekseni, yatay doğrultu içinde ağın yöneltmesini 
sağlamak amacıyla kuzey kutup noktasına yönelen eksen ve y de sağ el kuralına göre 
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belirlenen üçüncü eksendir. («=, z, d)y yerel kutupsal koordinat sisteminde, djj; P[ ve Pj 
noktalan arasındaki eğik uzaklık, °=JJ; PJPJ doğrusunun xy düzlemi üzerindeki 
izdüşümünün x ekseni ile yaptığı açıdır, ZJJ; PİPJ doğrultusunun z ekseni ile yaptığı açı 
olarak tanımlanır. Yerel dik koordinat sistemi ile yerel kutupsal koordinat sistemi 
arasındaki dönüşüm bağıntıları, 

 

şeklindedirler. Bu eşitlikler, üç boyutlu dengeleme işlemi fonksiyonel modelinin 
kuruluşundaki haraket noktalarını oluştururlar. Üç boyutlu jeodezi kavramı içerisinde, 
yukarıda verilen koordinat sistemlerinden başka sistemler de bulunmaktadır. Bu 
sistemler, global anlamda veri girişi sağlanarak üç boyutlu konum belirleme 
işlemlerinde kullanılmaktadır. Burada verilen koordinat sistemleri, yersel yöntemlerle 
elde edilen veriler kullanılarak noktaların konumlarının üç boyutlu belirlenmesi için 
yeterlidir. 

Hesaplamada kullanılan koordinat sistemleri model (referans) koordinat sistemleri 
grubu içinde yer alırken, üç boyutlu dengelemede kullanılan yersel gözlemler fiziksel 
(doğal) koordinat sisteminde elde edilmekledir. Fiziksel bir çevrede tanımlanan 
koordinat sistemlerindeki hesaplama zorluğu nedeniyle, bunlara karşılık gelen model 
çevredeki sistemlerle hesaplama yapılmaktadır. Bu nedenle de klasik dengelemede 
fiziksel çevredeki büyüklükler model çevre sistemine dönüştürülürken, üç boyutlu 
dengelemede ölçüler herhangi bir indirgeme işlemine tabi tutulmazlar ve gözlemlerle 
bilinmeyenler arasındaki fonksiyonel modeller kurulurken bu dönüşüm işlemi düzeltme 
denkleminin içinde düşünülür. 

3. ÜÇ     BOYUTLU     JEODEZİDE     KULLANILAN     YERSEL 
GÖZLEMLER: 

Güncel uygulamalarda üç boyutlu konuma yönelik olarak kullanılan jeodezik veri 
toplama yöntemleri genelde üç ayrı jeodezik ölçü sistemindedirler ve yersel ölçüler, uydu 
ölçüleri, inersiyal ölçüler şeklinde ayrılmaktadır. Fiziksel yeryüzü noktalarına ve 
noktaların birbirlerine göre durumlarına ilişkin bilgiler ve bu amaçla kullanılan jeodezik 
ölçüler yersel ölçmelerin konusunu oluşturur. Üç boyutlu ağlarda kullanılmak üzere 
yersel ölçme sistemleri ile elde edilen veriler genelde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar, 
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a. Noktaların birbirlerine göre durumlarını gösteren jeodezik veriler. Gösterimlerde 
Pi ve Pj noktalan temel olmak üzere, 

rjj : yatay doğrultu, teodoliüe, 

zy : düşey doğrultu (düşey açı), teodoliüe, 

dy : eğik (uzay) uzunluk, elektronik uzunluk ölçerlerle, 

Ahjj : geometrik yükseklik farkı, nivo ile, 

Agjj   :  gravite farkı, gravimetre ile şeklinde sıralanmaktadırlar. Yine fotografik 
ölçüler de bu gruba girmektedir. 

b. Doğrudan noktalara ilişkin bilgilerin toplanmasına yönelik jeodozik veriler; 
astronomik enlem, astronomik boylam, astronomik azimut, mutlak gravite ve 
ortalama deniz seviyesi ölçümleridir. 

Bölgesel olarak planlanan ve kurulan yersel ağlarda doğrudan noktalara göre bilgiler 
veren ölçüler pek kullanılmaz. Bunun yanında özellikle dağlık alanlarda, ölçü 
yönteminin zorluğu nedeniyle nivo ile belirlenebilen yükseklik farkları çoğu kez elde 
edilemez. Sonuçta yerel üç boyutlu jeodezik ağlarda elde edilen ölçüler genel anlamda r^, 
Zy ve dy olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

4.  DENGELEME İŞLEMİNİN MATEMATİK MODELİ :  
Üç boyutlu anlamda ağın dengelemesi uzun hesapları gerektirdiğinden zorunlu 

olarak bilgisayarlardan yararlanılmakta ve programlama tekniğine daha uygun olması 
nedeniyle de dolaylı ölçüler dengelemesi tercih edilmektedir. Buna göre gözlemlerle 
bilinmeyenler arasındaki sabit matematik ilişkileri fonksiyonel modeli 
oluşturmaktadır. Gerçek değerlerin yerine dengeli değerler alındığında ve genelde 
doğrusal olmayan modeller doğrusallaşlırıldığında, en genel şekli ile yerel dikkoordinat 
sisteminde ölçülerle bilinmeyenler arasında yazılacak olan fonksiyonel model 
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şeklindedir. (4) eşitliği içindeki -do£, i noktasına ilişkin yöneltme bilinmeyenidir. (5) 
eşitliğindeki Gı, G2 ve G3 gösterimleri ile ölçü ve hesaplama sistemlerinin 
farklılığından oluşan dönüşüm işlemleri, örtülü olarak gerçekleştirilmektedir. 
Böylelikle de klasik dengeleme işleminden farklı olarak durulan noktaya ilişkin 
katsayıları ile bakılan noktaya ilişkin katsayılar, alışılageldiği gibi ters işaretli olarak 
birbirlerine eşit değildirler. 

Ancak çok büyük olmayan nirengi ağlarının dengelenmesinde bu fark anlamlılığını 
kaybetmekte, özellikle yaklaşık koordinatların çok iyi seçildiği durumlarda, kenar 
uzunlukları 20 km den kısa olan ağlarda katsayılar arasındaki farklılıklar sonuçlar 
üzerinde etkili olmamaktadır (VINCENTY, 1980). Dengeleme bilinmeyenleri de 
iterasyonlu bir dengeleme modeli sonucunda bulunuyorsa, yeterli bir yaklaşıklıkla 
a4=-aı, a5= -â2,3^=d^ bağıntıları kullanılabilir (WOLF, 1975). (4) eşitliğindeki -lrjj 
sabit terimi 
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hesaplanır. (9) eşitliğindeki k°, yaklaşık refraksiyon katsayısını göstermektedir. Bir Pi 
noktasındaki ky refraksiyon katsayısını göstermektedir. Bir Pİ noktasındaki ky 
refraksiyon katsayılarının aynı ortalama değerli bir kümeye ait olduklarının istatiksel 
yöntemle belirlenmesi halinde, her bir durak noktasında ayrı bir refraksiyon katsayısı 
veya benzer işlemle tüm ağ için ortalama bir k^ değeri kullanılır (ATASOY, 1986). 
Burada verilen ölçülerle bulunan yükseldikler, yeryuvarının gravite alanının değişimine 
bağlı olarak çekül sapması bileşenleri tarafından etkilenmektedir. Ancak bölgeseler 
ağlarda bu etki gözardı edilebilecek kadar küçüktür ve burada verilen düzeltme 
denklemlerinin katsayıları içinde gizli olarak ele alınmaktadırlar (HEISKANEN; 
MORITZ/GÜRKAN, 1984). Yukarıda sayılan benzer özellikler nedeniyle, b4=-bı, 
b5=-b2 ve b6=-b3 kısaltmaları yapılabilir. 

Eğik uzunluk ölçüleri dy
m için yazılacak düzeltme denklemleri, 

 
olarak elde edilmektedir. Üç boyutlu jeodezik ağlarda ayrıca, duyarlığın artırılması 

için geometrik yükseklik farkları da ölçülebilir. Ah geometrik yükseklik farklarına 
ilişkin düzeltme denklemleri, dolaylı ölçüler dengelemesinin bilinen şekliyle 
kurulmaktadır. 

Gözlemlerin duyarlıkları ve gözlemlar arası korelasyonlardın dengeleme sonuçlarına 
etkileri stokastik modeller yardımıyla sağlanır. Sözkonusu bu özelliklerin toplandığı P 
ağırlık matrisinin elemanları, uygulamada genellikle tanı dengelemesi olarak 
adlandırılan ön dengeleme işlemi sonucunda belirlenmektedir. Yatay doğrultu 
gözlemlerinin ortalama hatası ±mr, düşey açıların ortalama hatası ±mz, eğik 
uzunlukların ortalama hatası ±m<i, geometrik yükseklik farkı ölçülerinin ortalama 
hatası ±m^h gösterimiyle, Pİ ve Pj noktalan arasında gözlenen ly- gözlemine ilişkin Py 
ağırlık matrisinin elemanları, 
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şeklinde belirlenir. Burada so^ varyansı olarak ölçülere ilişin ortalama hatalardan 
herhangi biri seçilebilir. 

En küçük kareler metoduna göre dolaylı ölçülerle yapılacak dengeleme işleminin 
fonksiyonel modeli (4), (7), (10) eşitlikleri ile ve stokastik model de (13) eşitliğiyle 
oluşturulursa 

v=Ax-l  ; P (14) 
şeklinde matematik model kurulur. Bu modelle, bilinen şekilde x koordinat 

bilinmeyenleri ve v ölçülere getirilecek düzeltmeler hesaplanarak dengeli koordinat ve 
ölçüler bulunur, sonuç denetimleri yapılır. 

Gözlemlerin kendi aralarındaki tutaraklarını daha gerçekçi olarak ancak serbest ağ 
dengelemesi metodu ile belirlenebilmektcdir. Diğer taraftan koordinat sistemleri ile 
gözlemler birbirinden bağımsızdırlar. Alışılagelen yöntemlerle kurulan fonksiyonel 
model içinde bilinmeyenleri koordinat sisteminden bağımsız olarak seçmek oldukça 
zordur. Kuramsal olarak üç boyutlu koordinat sistemi elde edebilmek için ağın dış 
serbestlik derecesini gösteren yedi parametre gereklidir. Bu parametreler dikkate 
alındığında, yani ağın tüm noktalan değişken varsayıldığına, (14) eşitliğinden kurulan 
normel denklem katsayılar matrisi tekil (singüler) özellik gösterir. Katsayılar matrisi 
tekil yapıdaki denklemlerin sonsuz sayıdaki çözümü yerine, bilinmeyenlerin kareleri 
toplamı minimum olması koşulunu sağlayan tek anlamlı çözüm, normal denklem 
matrisinin psoyda tersi hesaplanarak elde edilir. Normal denklem katsayılar matrisi N 
nın psoydo tersi 

+ T         + -1    T (15) 
N = (A PA)  = SD S 

ile N matrisinin sıfırdan farklı özdcğerlerinden oluşan köşegen matrisi D ve buna 
karşılık gelen normlandırılmış özdeğerler matrisi S ile işlem yapılmalıdır. 

Dengeleme sonucunda bulunacak birim ağırlıklı ölçünün ortalama hatasının soncul 
(a posteriori) değeri, f= (n-u+d) ağın toplam iç ve dış serbestlik derecesini göstermek 
üzere 

T 0.5 (16) 
mo=(VPv/f) UD; 

şeklinde hesaplanmaktadır. Jeodezik ağların dengelemesinde kullanılan ölçütlerin en 
önemlisi, tüm dengeleme işlemi için bir güven ölçütü sayılan model hipotezinin testidir 
ve bilinen şekilde uygulanır (ÖZTÜRK, ŞERBETÇİ, 1989). 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bölgesel olarak kurulan ve pratik olarak yükseklikleri bulunamayan, özellikle 

topografik yapının bozuk olduğu yerlerde ve dağlık alanlarda noktaların yatay konumlan 
ile birlikte düşey konumlarının da belirlenebilmesi üç boyutlu dengeleme yöntemi ile 
mümkündür. Bunun için yatay doğrultuların yanında, yeterli sayıda düşey açı gözlemleri 
ve eğik uzunlukların bulunması gereklidir. Üç boyutlu dengelemede sadece eğik 
uzunlukların yeterli olmaması nedeniyle, gözlenebilen düşey açıların tümünün 
karşılıklı olarak ölçülmesine çalışılmalıdır. Ölçüsü mümkün olabilen noktalar arasında 
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geometrik nivelman farklarının belirlenebilmesi durumunda, özellikle düşey konum 
bilgileri üzerindeki sistematik hatalar kolaylıkla belirlenebilmektedir. 

Yapılan sayısal uygulamalarda, bir ağın yatay ve düşey konum bilgileri ayrı ayrı ele 
alınması ile yapılan klasik dengelemeden elde edilen sonuçlarla, burada verilen üç 
boyutlu modelin sonuçları arasında istatiksel farklılıklar bulunmaktadır. Yersel 
yöntemlerle ölçülen bölgesel araştırma ve kontrol ağlarının yerel dikkoordinat 
sisteminde dengelenmesi modeli homojen konum duyarlığı için en uygunudur. Ancak 
çok büyük ağlar gündeme geldiğinde elipsoidal sistemdeki dengeleme modelleri tercih 
edilmelidir. 

Çekül sapması bileşenlerinin sonuca olan etkileri bölgesel ağlarda gözardı 
edilebilmekte ve sözkonusu etkiler düzeltme denklemlerine kapalı olarak işleme 
katılabilmektedirler. Refraksiyon katsayılarının, üç boyutlu dengeleme işlemine 
girmeden önce trigonometrik yükseklik ağı serbest dengelemesi ile belirlenmesi ve 
modellendirmenin türüne göre tüm ağda, her bir durak noktasında veya her bir doğrultuda 
sabit parametreler olarak alınması olumlu sonuçlar vermektedir. 
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