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ÜÇ BOYUTLU UZAY DAĞILIMI'NIN 

GAUSS MATA EĞRİSİ ÎLE KARŞILAŞTIRILMASI 

VE ORTAYA KOYDUĞU SONUÇLAR 

Kazım MELtKOĞLU 

Özet: 

Bir ve iki boyutlu dağılımlar bugün kullanmakta olduğumuz dağılımlar olup üç bo-
yutlu uzay dağılımı ille kez 1989 yılında II. Harita Bilimsel Teknik Kurultayı Kitabı 
sayfa 675'de yayınlanmıştır. Bu yazıda üç boyutlu uzay dağılımının XYZ düzlemi 
ile XZ ve YZ arakesitleri üzerinde meydana gelen x= V hatalarının büyüklükleri ile 
yenilenme sayılarını, ayrıca (1) eşitliğinden üstel fonksiyona geçildiğinde, üstel 
fonksiyonun GAUSS hala eğrisi ile karşılaştırılmasını ve üçlü dalımın ortaya koy-
duğu sonuçları bulacaksınız. Burada; Sayın Hocam Ekrem ULSOY'a beni böyle bir 
çalışma ortamına yönelttiği için, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası-
na, Bilimsel ve Teknik Kurultay düzenlediği için, ayrıca bu çalışmalarda emeği ge-
çenlere de böylesine yoğun bir çalışmayı odamız adına yaptığı için teşekkür etmek 
isterim. 

Gözlem hataları çok sayıda ve ortalama mutlak değerleri 8 olan ve teker teker bilin-
meyen çok çok küçük elementer hatalarının toplanmasından meydana gelir. 8 hata-
ları ± oldukları gibi sfır değerinde de olabilir. îşte bu durumda hataların yayılışını 
üç boyutlu uzayda incelemek olasıdır. Fabrikasyon hatası ± 1 grad saniyesi olan bir 
doğrultu ölçen alet ile herhangi bir doğrultunun diğer bütün hatalardan arınmış ola-
rak ölçüldüğünü kabul edersek, ölçümün deney sayısı n ise, doğrultu ölçümünden 
bulunacak hataların yayılması ve dağılımı -n,0, + n arasında tam sayı olarak 2n + 1 
adet sıralanır. Bu sıralama XYZ düzleminin XY arakesiti üzerinde gerçekleşir. Bu 
sıralanmada: tablo (1) deki sıfır sütunu eksen olmak üzere, hatların yenilenme sayı-
lan eşit büyüklükte ve simetriktir. Bu dağılımda büyük değerli hatalar bir yenilenme 
sayısına kadar düştüğü halde, merkeze doğru gidilçikçe maksimuma erişir. Sıfır sü-
tunu altında ise en büyük değeri alır. n = 6 için bu dağılıma bir örnek tablo (1) için-
deki rakamlar v = 8 hatalarının yenilenme sayılarıdır. Örneğin v = ± 4 için 6 ve 15 
sayılarının anlamı ise 6 sayısı, 6 elemanlı bir kümeden 5 elemanlı üretilecek küme 
sayısıdır. 15 in anlamı ise 6 elemanlı bir kümeden 4 elemanlı üretilecek küme sayısı-
dır. Ayrıca 15 yenileme sayılı bir küme 6 yenileme sayılı bir kümeninde alt kümesi-
dir. Başka bir deyimle ± 4 hatası 6 deney sayılı bir gözlemde 21 kere meydana gelir. 
Tablo (1) de sıfır elemanlı kümenin meydana geliş sayısı ise toplam olarak 141 ola-
rak bulunur. Tablo (1) de sütun sayıları toplamı her sütun altında gösterilmiştir. 13 
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adet olan bu hataların yenileme sayılan toplandığında 3^ = 729 sayısı elde edilir. 
Yenileme sayılarına göre elde edilen hata eğrisi şekil (1) de nokta, nokta çizgileri ile 
F (v) fonksiyonu olarak çizilmiştir. Bu eğri üç boyutlu uzayda n = 6 için tabanı XY 
düzleminde, tepesi ise 50 Gratlık bir eğiklik ile Z ekseni ile kesişen bir XYZ uzay 
düzlemi meydana getirir. V = 8x hataları XY düzlemi, 8y hataları ise YZ ve Xz düz-
lemi üzerinde XYZ düzleminin arakesiti olarak oluşurken, 28 adet yenilenme sayıla-
rı ise XYZ düzlemi ile XY, XZ ve YZ arakesitleri üzerinde bulunurlar. 

Tablo (1) in formülü ise; 

F(V) =(?)(]£) -8x     (l)dir. 

Üç boyutlu uzay dağılım formülü ise, 

F (M) =( ? ) (Pj1)   Xn"J Yı Z-J"1 3"n      (2) dir. 

(2) eşiüiğinde Xn"J Y1 ZJ"X = 8x „. _. _  . (3) 

yazmak olası. Bu durumda, 

F(V) «<?)<#)       S K ^ . . . . ^      (4)  olur .  
2 2  

(4) eşitliğinden üstel fonksiyona geçildiğinde, F (V) = (2 / rc)1/2.h.e'2h v (5) olarak 
bulunur. GAUSS'un hatalar kanunu eşitliği ise G(V)=(l/rc). h.e"n v (6) olarak 
verilmektedir. (6) eşitliği ile (5) eşitliği karşılaştırıldığında, F (V) =G(V). (2 )1/2. g-
h^v (g) miktarı iki eğri arasındaki değişim miktarıdır. Bu değişim miktarı v=0 
durumunda maksimum dağılma olup (2) ^ kadardır. (5) eşitliği (6) eşitliğine göre 
(2) ^ kadar daha sivri bir çan eğrisi çizdiğinden, küçük hataların yenileme sayılan 
daha fazla olup büyük sayılı hatalann yenileme sayıları ise daha azdır. Bu da (5) 
eşitliğinin GAUSS hata fonksiyonundan daha hassas (prezisyonlu) olduğunu göster-
mektedir. Ayrıca bu değişim miktannı şekil üzerinde göstermek için GAUSS eşitli-
ğinde h=1.5 ve (5) eşitliğinde ise h=l alıp v= ±1.5 saniye değerleri arasında değiş-
tiğini kabul edip iki eğriyi sayısal olarak çizdiğimizde, şekil (2) deki eğriyi elde 
ederiz. Bu eğri tabanda aynı, tavanda ise (v=0 konumunda) 0.05 kadar bir farklılık 
gösterir. Bu iki eğrinin karşılaştınlmasmdan ortaya çıkan sonuç ise; (6) eğrisinin (5) 
eğrisini içine almasıdır. Başka bir deyimle (5) eğrisinin içerdiği hassasiyeti elde et-
mek için (6) eğrisine göre, 1.5 kat daha fazla çalışmak gerekir. Bu yaklaşımın neti-
cesi olarak Harita yapımına ilişkin teknik yönetmenliklerdeki silsile sayılarını yüzde 
34 daha küçültmek gerekir. Burdan elde edilecek zaman ve ekonomik kazancın ne 
kadar çok olacağı ortadadır. (6) eşitliğinden normal dağılım eğrisine geçildiğinde 
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1/2 h=( 1/2 )       .(1/ 8x) alınmıştı. Burdaki 8x= standart sapmadır. Biz (5) eşitliğinde 
h=(l/2) (l/8x) olarak aldık ve normal dağılım eğrisinde; 
F(V)=(1/2TÜ).1/2 (l/5x) .e"1/2  W5*)2 (9) 
olarak bulunur. Bulunan 8x değeri (9) yerine konursa Fl(V)=0.2 e~0-125 v2 (10) 
olur. (10) eşitliğinde V=±6 sıralı değerlerini yerine koyup 729 sayısı ile çarparsak 
şekil (1) de bulunan 4.satırdaki yazılı değerler elde edilir. Bu değerlerinde (1.6, 6.4, 
19.7,................6.4,1.6) olduğunu görürüz. Şekil (1) de, (4) nolu eğri nokta nokta çiz 
gilerle Fj(V) diye gösterilmiştir. Aynı şekil (1) üzerinde ise F(V) normal eğriside 
kesik çizgiler ile gösterilmiştir. İki eğrinin eşit çıktığını söylemek burda olası gözük 
mektedir. 

Sonuç: 1) 1,2,4,5 nolu eşitlikler normal dağılım karakteri göstermektedir. 2) (5) eğ-
risi -n,0,+n arasındaki sıralı tamsayılı hataları doğrudan verdiği gibi bu hataların ye-
nileme sayılarımda doğrudan vermektedir. 3) (1) eşitliğinin hassasiyeti GAUSS hata 
eğrisinden daha fazladır, iki dağılım arasında 0.34 çarpımı kadar fark vardır. 4) Nor-
mal dağılım gösteren bir deneyim sonuçlan (5) ve (6) eşitliklerine göre incelendi-
ğinde (6) nolu eşitlik (5) eşitliğine göre 1.5 kat daha kaba sonuç verir. 5) (5) eğrisi 
sonuçlarına göre doğrultu ölçmelerinde, ± 1 saniyelik aletler ile silsile sayılarında 
0.34'e varan düşüşler yapabiliriz. 12 silsileler 8'e indirebiliriz. Buda bize çok büyük 
ekonomik kazanç sağlar. 6). (6) eğrisindeki h lar aynı büyüklükde ise (6) eğrisi tepe-
den eteklere doğru inişte yayvan bir görünüm gösterir. (5) eğrisi ise bunun aksine 
dik bir iniş gösterir. Bu nedenle (5) eğrisi içerisinde küçük sayılı hataların yenileme 
sayılan fazla olup büyük sayılı hatalann yenileme sayılan ise daha azdır. 7) 6. mad-
dede de ortaya konan nedenler ile (6) eşitliğine göre aynı şartlarda yapılan inceleme-
lerin sonuçlan (5) eşitliğine göre daha kaba çıkar. 8) (5) eğrisini üç rengin tekrarlı 
ve yenilemeli çekilişlerinin sonuçlannı incelemede de kullanmak olası. 9) (5) eğri-
sini, istatistik test sonuçlannın incelenmesinde, test eğrisi olarak da kullanabiliriz. 
10) (2) eşitliğini (X+Y+Z)'nin n. dereceden açınımında da kullanıldığı gibi, bu açını 
mın her hangi bir teriminin kendisini ve katsayılarını da bulmak da kullanabiliriz. 
11) Bu dağılım Binom dağılımını ve pascal üçgenini içine alan daha geniş bir dağı 
lım ve üçgen alanı içerir. 
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GERİDEN KESTİRMEDE DELAMBRE YÖNTEMİ 

Muzaffer ŞERBETÇİ 

Giriş 

Geriden Kestirme Problemi bilindiği gibi bir noktadan, bilinen enaz 3 noktaya doğ-
rultu gözlemi yaparak bu noktanın yerini saptamaktır. Problemin birkaç türlü grafik 
çözümü olduğu gibi 100'den fazla da sayısal çözümü vardır (Bock 1956). 

Problemin bazı tür çözümleri geçmişte belli hesaplama araçlarına uygun olarak ge-
liştirilmiştir. Örneğin bu çözümlerden çok kullanılan Kastner yöntemi Logaritmik 
çözüme uygun gelirken, Collins, Cassini, Ansermet vb. yöntemler hesap makinası 
ile kolayca çözülebilecek şekilde geliştirilmişlerdir (Şerbetçi-Atasoy 1990). 

Delambre (1749-1882)'nin 1799'da önerdiği analitik çözüm, günümüz cep hesapla-
yıcılanna gayet uygun görünmektedir. Bu yüzden aşağıda bu yöntem açıklanarak sa-
yısal bir örnekte uygulanmıştır. 
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olarak hesaplanır. (14) ve (15) den x 

= 18 614.75 m y = 23 476.22 m 

bulunur. 

KAYNAKLAR 

BOCK, W.; Mathematische und geschichtliche Betrachtungen zum Einschneiden. 
Wiss.Arb. der TH Hannover, 1956 

ŞERBETÇİ, M.; ATASOY, V.; Jeodezik Hesap. K.T.Ü. Yayını. Trabzon, 1990. 



69 

HELSİNKİ KENTİ EMLAK OFİSİ, KENT HARİTA 
DAİRESİNİN ÇALIŞMALARI 

Mukittin İPEK 

Bu yazıda HELSİNKİ kenti Emlak Ofisi, Harita Dairesinin çalışmaları anlatılmıştır. 
Harita Dairesinin baz harita, kent planlamacılığı ve teknik alt yapı sistemlerinin 
planlanması ve izlenmesi gibi hizmetlerde çok önemli işlevi bulunmaktadır. 

1:500 ÖLÇEKLİ BAZ HARİTA 

Helsinki kentinin 1:500 ölçekli baz haritaları, kent planlamacılığı, teknik alt yapı 
sistemlerinin planlanması ve izlenmesi gibi çeşitli etkinlikler için temel bir işlev 
görmektedir. Klasik yöntemle üretilmiş baz haritalarını sayısal şekle dönüştürme 
amacına yönelik proje 1983 yılında başlatılmıştır. Sayısal baz haritasına temel ola-
rak Inetergraph sayısal harita sistemi seçilmiştir. Tarayıcılardaki (scanner) hızlı ge-
lişmeler sayısallaştırma işini süratlendirmekte başka yöntemleri akla getirmişse de 
dönüşüm işi esasta elle sayısallaştırma ile yapılmıştır. Yıllık olarak yaklaşık 200 
pafta dönüştürüleceği ve de projenin 1993'te tamamlanacağı tahmin edilmektedir. 
Sayısal baz haritası veri tabanı şu anda her biri 4 tane 1:500 ölçekli pafta alanını 
kapsayan yaklaşık 275 kütükten oluşmaktadır. 

Bölgesel Bilgisayar Ağı (LAN) 2 Intergraph VAX 11/780 ve doğrudan VAX'lara 
bağlı sayısallaştırıcı masa, 4 grafik terminal, yüksek kapasiteli yan bellekler (VAX 
11/250), 3436 elektrostatik renkli çizici ve 5 UNlX terminalden oluşmaktadır. 
LAN'daki PC sayısı 30'a kadar çıkabilmektedir. Hatta ara kartlar konularak ikinci 
bir LAN'a bağlanabilmektedir. 

Harita verileri, örneğin, ana yollar, binalar vs. gibi harita unsurlarına sahip 63 kat-
mana bölünmüş olup, bu sayede farklı kombinasyonlarda harita üretilmesine olanak 
sağlar. Grafik olmayan veri tabanının (DMRS) belirli grafik elemanlara bağlantısı 
yapılmıştır. 

Baz haritası üretiminde kaydadeğer gelişme projeleri şunlardır: 

1-Baz haritasının mülkiyet sınırlarını içinde bulunduran katmanı kentin tü-
münde tamamlamak ve bu verilerden faydalanarak yakın bir gelecekte ken-
tin harita serilerini (sınır haritası) oluşturmak. Bu şekilde oluşturulan harita 
serileri jeodezik hesaplama yazımlan kullanarak microstation ve PC'lerle 
tümüyle güncelleştirilip bütünlenecektir. Bu, jeodezik işlem yazılımları ve 
harita üzerinde sonuç alma arasındaki iş akımını güçlendirecek ve basitleş-
tirecektir. 
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2-Lokal çalışmaya yöneliş, bu alanda întergraph'ın özel olarak geliştirdiği ya-
zılım paketleri kullanılarak GÎS ile PC'ler ve iş istasyonları arasında işlem-
lerin dağıtılması ile olmaktadır. Aynı zamanda bu işlem, bir dosyalama gö-
revlisi olarak diğer işlerle de ağır bir yük ile yüklenmiş olan VAX'lann 
yükünü hafifletecek ve harita ile ilgili verilerin kullanılabilirliğini en üst 
düzeyde tutacaktır. 

1:500 ÖLÇEKLÎ TEKNİK ALTYAPI HARİTASI 

Helsinki kentinin teknik altyapı üretimi sistemi projesi, 6 kamu teknik altyapıya iliş-
kin kamu kuruluşunun kayıtlarını bir araya getirmek ve bütünleşik bir teknik altyapı 
haritalarını oluşturmak için bilgisayar destekli harita üretim sistemi kullanmaktadır. 
Verilerin dönüşümü 1983'den beri devam etmektedir ve 1993'te biteceği tahmin 
edilmektedir. Şu anda sayısal forma dönüştürülmüş 1500 harita paftasının dışında 
dönüştürülmesi gereken 770 harita paftası bulunmaktadır. Yıllık yaklaşık 150 pafta 
dönüştürülmektedir. Toplanan veriler, Intergraph sistemine yüklenerek veri tabanı 
oluşturulmaktadır. 

Teknik altyapı veri tabanı, aynı coğrafi bölgeyi kapsayan 4 ayrı dosyaya bölünmüş 
olan elektrik, gaz, kanalizasyon, su, telefon ve boru şebekelerinden meydana gel-
mektedir. Her dosyada 1:500 ölçeğinde olan 16 harita paftası mevcuttur. Herbir ağ, 
yapılarına göre harita katmanlarına bölünmüştür. Tipik bir yapı şu şekildedir: Ana 
borular, dağıtım boruları ve eklenti boruları. Bir veri tabanı sistemi (DMRS) ısıtma, 
su ve kanalizasyon şebekelerine bağlıdır. Buna ilave olarak Helsinki kentinin 1:500 
ölçekli sayısal baz haritası ölçümler ve boruların yerleri için bilgi kaynağı olarak 
kullanılmaktadır. 

Araziden veri elde edilmesi işleri şebekeleri kuran ve işleten özel ve kamu şirketle-
rince yapılmakta ve sonuçlar kent harita dairesine floppy disketlerle koordinat liste-
leri veya Intergraph format gibi çeşitli formatlarda yollanmaktadır. Kent Harita Dai-
resi buna göre veri tabanını güncelleştirmekle yükümlüdür. Uygulama, arazi 
ölçümlerinin haritaya geçirilmesinden önceki aşamada bir kaç ay gecikme olabilece-
ğini göstermiştir. Bu gecikme esasen, arazi alımı sonuçlarının, kent Harita Dairesine 
güçlüklerden dolayı vaktinde iletilmemesindendir. Bu sorunu çözümlemek için bir 
proje başlatılmıştır. 

Kombine teknik alt yapı haritası, mikrofilm olarak kullanıldığında, her bir boru gu-
rubu değişik renklerde veya siyah beyaz olarak ifade edilecek şekilde çizilebilir. Elle 
yapılan çizimlere bu durumda gerek kalmaz. 

Veri tabam, sadece harita yapımı için değil fakat aynı zamanda teknik altyapı verile-
rini tespit etmede ve tahlil etmede de kullanılacaktır. Gelecekte bu konudaki çalış-
malar muhtemelen, veri tabanının üretildiği, bölgesel (birimsel) ve Unix terminalleri, 
PC'ler gibi işlem bölümlerinden oluşan sistemlere doğru kayacaktır. 
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FOTOGRAMETRÎK ÖLÇÜMLER 

Stereo Değerlendirme 

Stereo değerlendirme aletlerinin yaklaşık % 70'inin kapasitesi 1:500 ölçekli baz ha-
ritasını güncelleştirmekte kullanılmıştır. Tüm güncelleştirme kendi malzeme ve alet-
leri kullanarak yapılmıştır. 1982'den beri hiç bir özel haritacılık kuruluşu (özel sek-
tör) kullanılmamıştır. 

Baz harita bilgileri ile çalışmak, Harita Dairesi'nin esas görevi olmasına rağmen, di-
ğer harita ve harita bilgileri de oluşturulan bu standartlara göre üretmektedir. Bazı 
planlamacılar çevreyi, ormanı, bitki örtüsünü, vs.yi ilgilendiren bilgileri işlemekte-
dirler. Bir diğer önemli uygulama ise genelde planlama amacı ve özellikle sokak 
planlaması için olan sayısal arazi modelleri (DTM) için fotogrametrik veri toplama-
dır. Diğer birimler için talep üzerine üretilen bilgiler, Harita Dairesince gözden geçi-
rilmektedir. Fotogrametrik çalışmanın Helsinki kent Harita Dairesindeki yıllık iş 
hacmi aşağıdaki gibidir. 

1:500 ölçekli baz haritasının güncelleştirilmesi 2400 hektar (200 pafta) 

Orman, bitki örtüsü ve çevre haritaları (1:500-1:200) 300-700 hektar 

DTM veri toplama 250-500 hektar (70000-100000 nokta) 

Buna ek olarak bazı topoğrafik olmayan stereo modeller de değerlendirilmektedir. 

Fotogrametrik Ölçümler 

Helsinki kentinde yaygın olarak kullanılan fotogrametrik stereo alet, Intergraph'ın 
InterMap Analytic'idir. Alet, bilgi sistemi içindeki herhangi bir diğer iş terminali gibi 
çalışmakta olup, merkezi VAX 250 bilgisayarına Enternet iletişim linki ile bağlıdır. 

Aletin hardware kısmı, üç boyutlu görmeyi sağlayan optik kısım, grafik terminal, ek 
süperimposition monitör, konumsal hareketler için el çarkları, dokunmatik tablet, iş-
lemci vs. den meydana gelmektedir. 

HAVADAN FOTOĞRAF ALIMI 

Harita tçin Havadan Fotoğraf Alımı 

Kent bilgi sisteminin güncelleştirilmesi için kentin düzenli olarak fotoğrafı çekil-
mektedir. Her yıl, kentin yansının, 8000-9000 hektarının, 600 metre yükseklikten 
fotoğrafı çekilmektedir. Buna ek olarak tüm kentin 1:8000 ölçekte (daha önce 
1:10000 idi) fotoğrafı çekilmektedir. Bugünlerde doğruluğu arttırmak için renkli 
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filmler ve resim yürümesini en aza indiren kameralar kullanılmaktadır. 1:4000 öl-
çekli hava fotoğrafları, 1:500 ölçekli haritaların güncelleştirilmesi çalışmalarının ya-
nında, sayısal arazi modellerinin oluşturulması için de kullanılmaktadır. 1:8000 gibi 
"küçük" ölçekliler çevresel gözlemlerin yanı sıra orman, bitki örtüsü, vs. haritası gibi 
daha az hassasiyet isteyen stereo işlerde de kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kentin, 
diğer kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda, başka ölçeklerde ve çeşitli 
malzeme kullanılarak fotoğrafı çekilmektedir. Harita amaçlı tüm hava fotoğrafları 
özel firmalarca çekilmektedir. 

Görüntülerin sadece çok az kısmı stereo aletlerde değerlendirilmektedir, fakat bu 
yaklaşım bütün yıl boyunca kentin herhangi bir yerindeki acil ihtiyaca yanıt verecek 
şekilde harita yapımına olanak sağlamaktadır. Böylece bu şekilde kent Harita Daire-
si, baz haritasının ve özel amaçlı diğer haritacılık hizmetlerinin en iyi koşullarda de-
vamlılığım ve geliştirilmesini sağlıyabilmektedir. Havadan çekilen fotoğrafların ma-
liyeti, haritaların toplam maliyeti ile kıyaslandığında çok düşük kalmaktadır. 

Havadan Eğimli Fotoğraf Alımı 

801i yılların başlarında kent harita dairesi, kent plancıları ve özel müşteriler için 
kentten eğimli fotoğraflar da almaya başlamıştır. Resimler amatör kameralar kulla-
nılarak helikopterden çekilmektedir. Bugün resim dosyası kentin her yerinden alın-
mış yaklaşık 10000 resimden oluşmaktadır. 

Bu resimler kent organizasyonunda, kent planlamacılığında, sokak planlaması vs. 
gibi pek çok etkinlikte kullanılmaktadır. Kent planlamacıları farklı mimari planları 
değerlendirirken bunları 3-D modelleriyle birlikte kullanmaya başlamışlardır. 

HARİTA ÇÎZÎM SİSTEMİ 

Ana Fonksiyonlar 
* Gerekli verilerin toplanması ve ayıklanması. 
* Kartografik gösterimlerin tanımı ve sunumu 
* Uygun çizici ile çizim. 

Kullanıcı Ara Birimleri 
* Grafik ve alfanumarik arabirimler 
* Interaktif ve kümesel işleyiş 

Şebekenin Yararları 
* Bilgi dosyalarına uzaktan erişim 
* Uzak çalışma istasyonlarından çizim ve yazımı 
* Bilgisayar ağında pek çok tipte uygun çizicilerin mevcut olması 

KAYNAKÇA 
"City of Helsinki, City Real Estate Office, City Survey Department" yayınlarından 
derlenmiştir. 
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