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Ölçülerin çok dikkatli ve her türlü ölçüm koşullarına uyulduğu halde bu dal-
galanmalardan kaçımlamamışür. 
Hareket etmiş bir arazi noktasının tekrar yerine oturmayacağı prensibi esas 
alınarak; Yanıltıcı değerlerin fîlitre edildiği, gerçek deformasyonlarm göste-
rildiği yıllar bazında bir sonuç grafiği Tablo - 5'te gösterilmiştir. 

 

4. Sonuç: 

1989 Yılından itibaren tablo ve grafiklerimiz ihtiyaçlarımıza göre devamlı 
değişikliğe uğramış, önceleri konuya yabancı elemanlarımız kendilerini ye-
tiştirmiş, kurumumuz ilgilileri gerekli kolaylıkları göstermiş ve bu günlere 
gelinmiştir. Ancak yapılan ölçü, ülkemizde sık uygulanan bir ölçü olmadığı 
için, bu tip ölçü yapan kurum ve kuruluşlarla bilgi ve kaynak alışverişimiz 
maalesef yapılamamıştır. 
Bu konu ile ilgilenen üniversitelerimizden, kurum ve kuruluşlarımızdan ge-
lecek her türlü bilgi akışı bizlere yön verecektir. 
Bizlerden konu ile ilgilenecek kişi ve kuruluşlara da, çalışmalarımız hakkın-
da bilgi vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. 
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SERBEST İSTASYON HESABI 

Î Halil ERKA YA 

l.Gir^ş  

Serbest istasyon, serbest olarak seçilen bir durak noktasından alım ya da ap-
likasyon olanağı sağlar. Kutupsal ölçü elemanlarının hemen işlenebilmesi 
olanaklarıyla özellikle kompakt takimetre (total station) için uygundur. 
Detay alımı için önce arazide bir durak noktası seçilir ve bilinen noktalar ile ■ 
detay noktalarına bakılarak ölçümler yapılır. Arazide aynca bir hesaplamaya 
gerek kalmadan tüm ölçüler büroda değerlendirilebilir. Aplikasyon ise ancak 
arazideki alımla birlikte aynı anda bir arazi kompüteri ya da programlanabilir 
bir hesap makinesini gerektirmektedir. Önce durak noktasının koordinatları 
arazide hesaplanır. Ancak bundan sonra aplikasyon elemanları hesaplanabilir. 
Serbest istasyon şeklinde nokta belirlemesinde koordinatı bulunacak noktaya 
alet kurulur ve bilinen en az iki noktaya bakılarak doğrultular ve uzunluklar 
ölçülür. Bilinen iki noktaya bakıldığı zaman serbest istasyon hesabı benzer-
lik dönüşümü yardımıyla yapılır. Bilinen ikiden fazla noktaya bakıldığı za-
man çözüm ya da dengeleme ile ya da Helmen Dönüşümü ile yapılır. Bili-
nen nokta sayısının ikiden fazla olması durumu için verilen formüller, iki 
nokta için de çözümü sağladığından burada yalnızca bilinen nokta sayısının 
ikiden fazla olduğu durumdaki Helmen Dönüşümüyle çözüm şekli ele alına-
caktır. 
Ülke nirengi ağına bağlanılması durumunda çıkış uzunlukları fazla ise ölçü-
len uzunlukların ve doğrultuların "Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönet-
meliği" esaslarına göre Gauss - Krüger Pojeksiyon düzlemine indirgenmesi 
gerektiği unutulmamalıdır. 
2. Helmert Dönüşümü Yardımıyla Serbest İstasyon Hesabı 
Bir P serbest istasyon noktasından, k tane koordinatlanyla bilinen Nj nokta-
sına olan q doğrultulan ve Sj kenarlan ölçülürse bu P noktasının koordinat-
ları Helmert Dönüşümüyle kolayca bulunabilir. Helmert Dönüşümüyle çö-
züm yolunun yaran yaklaşık koordinat hesabı gerektirmemesi ve düşük 
kapasiteli hesaplaycılarda bile gözlenen nokta sayısına bir sınırlama getiril-
memesidir. Sakıncalı tarafı ise gözlenen her sabit nokta için daima hem 
uzunluğun hem de doğrultunun ölçülmesi zorunluluğudur. Minare, kule gibi 
yanma ulaşılamayan yüksek noktalara yapılan yalnızca doğrultu gözlemleri 
değerlendirilemez. Tek tek kenarlann ya da doğrultuların değerlendirilebil-
mesi, dengeleme hesabı ile olanaklıdır. 
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eşitlikleri ile verilmektedir (Kahmen, 1986). 
Helmert dönüşümüne ilişkin olarak verilen (5) nolu eşitliklerden P serbest 
istasyon noktasının koordinatları hesaplanır. P serbest istasyon alımı yapılan 
detay noktalarının koordinatları ise, öce (1) eşitliklerine göre X'Y' yerel ko-
ordinat sistemindeki dik koordinattan, sonra da (6) nolu eşitliklerden XY 
sistemindeki koordinattan bulunur. Serbest istasyon noktasından aplikasyon 
yapılacaksa bu noktanın koordinattan hesaplandıktan sonra arazide aplikas-
yon elemanlan hemen hesaplanabilir. Tüm bu işlemler için mutlaka prog-
ramlanabilir bir hesbap makinesi ya da bir arazi kompütürü gerekli olmakta-
dır. Eğer teknolojinin sunduğu bu yenilikler kullanılmazsa eski alışılmış 
yöntemlere göre serbest istasyonun bir özelliği kalmaz. 
3. Serbest İstasyonda İncelik 

Helmert Dönüşümüyle belirlenen sebrbest istasyonun inceliği, mo = ms = mr s 
olmak üzere şu formülle verilmektedir (Wolf, 1966): 

 

Burada, 

mr       :     Ölçülen doğrultulann ortalama hatası 
ms       :     Ölçülen kenarlann ortalama hatası 
s :     Kenarlar 

XpYp :     Yeni noktanm koordinattan 

Xİ, Y{  :     Sabit noktalann koordinattandır. 
Genel olarak mo=ms=l ve mr=mQ / sp olarak alınır (Baumann, 1985). Yani 
tüm uzunluklar aynı incelikli ve doğrultular, uzunluklar arttıkça daha hassas-
tır. Bilindiği gibi elektronik olarak ölçülen kenarlann inceliğinin, kenar 
uzunluğuna bağımlılığı azdır. Buna karşılık, esas hata kaynağı olarak durak 
ve hedef noktasında merkez dişilik yoksa, uzunluğun artması, doğrultunun 

inceliğini arttınr. Yakın hedeflerde bu etki, uzun mesafedekinden daha fazla- 
2       2 dır. 

Kanşık gözlemlerde ağırlık, alışıldığı şekilde pi = m   / m . dir. 
Böylece dengeleme için ölçülerin ağırlığı, 
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şeklinde belirlenir. Burada, Helmert Dönüşümüyle çözümde ağırlıklar eşit 
olarak alınmıştır. 

Yeni belirlenen noktanın inceliği, aynı standart sapmalı çizgilerle gösterilir. 
Bu çizgi, noktanın etrafını çevreleyen dairedir. Minumum nokta hatası, 

 

sabit noktaların ağırlhık merkezinde çıkar ve yalnızca sabit noktaların sayısı-
na bağımlıdır, konumuna değil (Kahmen, 1986). Sayısal araştırmaların gös-
terdiğine göre sabit nokta sayısı 4 den fazla olursa incelikte önemli bir artış 
olmuyor. Serbest istasyon noktası, sabit noktaların ağırlık merekzine yaklaş-
tıkça inceliğide artar. 

4. Serbest İstasyon Hesabı Programı 

Serbest istasyon hesabı için basic dilinde yazılmış bir program ve bu progra-
mın akış diyagramı verilmektedir. Bu program, genellikle arazide taşınabi-
len ve programlanabilir bir hesap makinesinde kullanılabileceği dikkate alı-
narak hazırlanmıştır. Programın daha iyi izlenebilmesi için akış 
diyagramında kullanılan değişkenlerin anlamlan aşağıdaki çizelgede veril-
miştir: 
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1   RLM   UU   PROGkAM   SPHUF.ST   İSTASYON   IM'SAUI   YAI'AH      ■ 
.      10   İS İM   HOKTA$(1VO) ,     Y(JOO).    X ( I U Ü ) ,     K ( 1 0 0 ) ,     K ( 1 0 0 ) ,     V E ( I O O ) ,     XE(100) 2 0    

Ü I M    D X E ( 1 0 Ü ) ,     U V K ( I U O ) ,    D X ( 1 0 0 ) .     D Y ( I O U ) 
JO ÜİM A A:; DOULILK,  SKK A;: DOUUI.E, SK AS DOIJBLE,  DXX AS DOUHLE 
4U ÜIM DYY AS DOUUl.E, OXY AS DOUBLE, OYX AS UOUULK, HO AS ÜOUHLK 
50 DIM O AS DOUULE, OFAK AS DOUULK 
60 M> - 63.6619772367'.813/ 
70 CLS 
80 JHI'OT "BİLİNEN NOKTA SAYISINI GIKINIZ:", N 
90 I'RINT "BAKILAN NOKTA NO, V, X, DOGllULTU VE UZUNLUKLARI GİRİNİZ " 
100 FOH I - 1 TO N 
HO    INPUT HOKTAS(I), Y(I), X(I), H(l), S(I) 
120 HEXT 1 
J30 YS - 0 
140 XS - 0 
150 XES - 0 
ltO YES » 0 
170 IOR 1 » 1 TO N 
180     YE(I) » S(I) • SIH(R(I) / RO) 
190   XE(i) - s(ij • co:;(R(i) / rtoj 
200     YS - YS ♦ Y(I) 
210     XS ~ XS + X(I) 
220     YES - YES + YE(I) 
230     XES - XKS t XE(1) 
24 0 NEXT I 
250 YS = YS / H 
260 XS - XS / N 
270 YES - YES / N 
2U0 XES - XKS / H 
290 DXX - 0 
300 DYY « 0 
310 DXY =0 
320 DYX = 0 
330 SEK • 0 
340 fOR I • 1 TO N 
350     DY(I) - Y(I) - YS 
360     DX{I> - X(I) - XS 
370     DYE(I) « YE(I) - YES 
3B0     DXE(I) « XE(I) - XES 
390    DXX = DXX ♦ DXE(I) < DX(I) 
4 00    DYY =» DYY ■• DYE(1J • DY(I) 
410     OXY - DXY + DXE(I) • DY(I) 
4 20     DYX = DYX ► DYE(I) * DX(I) 
430     SEK * SEK t DXE(1) • DXE(I) + DYE(I) * DYE(I) 
440 NTXT I 
4 50 A » (DXX + DYY) / SEK 
460 O - (DXY - DYX) / SEK 
470 OFAK = SQR(A • A •» O * O) 
4 80 DONA = Al II (O /A) * RO 
4S0 YO - YS - O • XES - A * YES 
bOO XO = XS - A • XES ♦ O * YES 
510 IF O > 0 AND A > 0 THEtJ 540 
520 IF O < 0 AND A < 0 THEN 550 
530 IF O > 0 AND A. •: D THEN 5S.0 EI.SE 560 
540 DONA » DOHA: COTO 570 
550 DONA » DOHA + 200: GOTO 570 
560 DONA =» DONA + 400 
570 PRINT "SERBEST İSTASYON NOKTASININ KOORDİNATI" 
580 PRINT "y«"; YO; "    x="; xo 
590 PRINT "ÖLÇEK FAKTÖRÜ»"; OFAK 
600 PRINT "DÖNÜKLÜK AÇISI»"; DOHA; " GRAD" 
610 INPUT "DETAY ALİMİ VAR MI ? (E/II)", DETAYS 
620 IF DETAYS « "II" OR DETAYS = "h" THEN 1000 
630 1HPUT "DETAY NOKTASI SAYISINI CIRINIZ:", NO 
640 NOK « N + ND 
1-50 PRINT "BAKILAN NOKTA NO, DOĞRULTU VE UZUNLUKI.ARI CIRINIZ:11 
660 KOR 1 - II + 1 TO NOK 
670     INPUT NOKTAS(I), R(I), S(l) 
680 NEXT I 
690 IOR I - N t 1 TO NOK 
700     YE(I) = S(l) - SIN(R(1) / RO) 
710     XE(I) = S(I) • COS(R<I) / RO) 
720    Y(I) » YO + O * XE(I) + A * YE(I) 
730     X(I) = XO + A » XE(I) - O « YE(I) 
740     PRINT "Y"; NOKTAS(I); "=•"; Y(I); "    X"; NOKTA$(I); " = "; X(I) 
750 NEXT I 
1000 END 



61 

S. Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde kompakt takimetrelerin yaygın olarak kullanılmaya başlanması, 
serbest istasyon noktasının önemini arttırmıştır. Bu yöntem arazide büyük 
bir hareket serbestliği sağlar. Serbest istasyon noktasından istenilen verimi 
alabilmek için kompakt takimetre yanında bir de arazide taşınabilir bir bilgi-
sayar ya da programlanabilir bir hesap makinesi gereklidir. 
Kenar ve doğrultu ölçüleriyle belirlenen noktanın inceliği, şeklin geometrik 
biçimine daha az bağımlı olduğu için bu yöntem, yalnızca doğrultuların ya 
da kenarların ölçüldüğü yöntemlere göre daha iyidir. 
Sabit noktaların ağırlık merkezine doğru yaklaştıkça serbest istasyon nokta-
sının inceliği arttığından, serbest istasyon noktası olabildiğince bilinen nok-
taların ağırlık merkezine yalcın olarak seçilmelidir. 
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