
 

bilinen (bakılan) noktaya 0.0000 grad ile bağlanarak, yol ekseninde istenilen kilometrelerde ve 
istenilen offset uzaklıklarmdaki noktaların, ışınsal yol ile aplikasyonunun hızla yapılmasını 
sağlar. Ayrıca çakılan her noktanın koordinatlarının hesabını yapar. 
3.2- YATAY GEOMETRİ PROJESİNİN PROGRAM İÇİN DÜZENLENMESİ 
Aplikasyon için hazırlık aşamasında bilgisayara bilgi girişi yapılabilmesi için poligonların ve 
yatay geometrinin numaralandırılması gerekir. 
Bu program, 200 noktanın Y, X ve Z (kilometre)sini alacak kapasitededir. 
Önce bu projede kullanılan nirengi ve poligonlar, 1 (bir) numaradan başlanarak nu-
maralandırılır. 
Yatay geometriyi oluşturan karakteristik noktaların mutlaka Y, X ve kilometreleri var-
dır. Karakteristik noktaların numaralandırılmasına ise mevcut poligonlara aplikasyon ve diğer 
ölçmelerde kullanılacak ilave poligonlar için boş nokta numaralan bırakılarak (örneğin 50 
veya 100) başlanır. 
Yatay geometriyi oluşturan kurp, klotoid ve ove gibi geçki elemanlarının parametrik değerleri 
ile yönlerini gösteren işaretler numaralandırılmaz. Bu parametrik değerler, aplikasyon sı-
rasında projeden girilir. 

 

3.3- PROGRAMIN KULLANILMASI Program 

temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. 
1- Poligon ve proje bilgilerinin girişi ve kontrolü 

2- Aplikasyon ve koordinat hesaplama işlemleri 
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Bu programda; her geçki elemanın kapsadığı kilometreler arasında ayrı ayrı bölümler halinde 
çalışabilir. 
Şimdi adım adım program akışını ve ilgili bölümlerdeki açıklamalara geçelim. 1-

POLİGÖN VE PROJE BİLGİLERİNİN GİRİŞİ VE KONTROLÜ 

Bu bölümde bilgisayar eknanında karşımıza çıkan sorulara ve bu soruların seçeneklerinin nasıl 
çözümlendiğini göreceğiz. 

1- Poligon ve Proje Bilgileri 

Girildi mi ? E(l) H(2) Seçin <1>? 

Bu seçenek poligon ve proje bilgileri girişi ile kontrol ve düzelme seçeneğidir. Eğer; 
1.1-Daha önceden poligon ve porje bilgileri girilmiş ise evet seçeneği olan bir (1) program ta-
rafından kendiliğinden seçilmiş seçenektir. Bilgi girişleri daha önce yapılmış ise EXE tuşuna 
basınız. Böylece program, ikinci ana bölüm olan aplikason ve koordinat hesaplan bölümüne 
gider. 
1.2- Yeni bilgi girişi ile ilave bilgi girişi yapılacaksa veya girilen bilgilerin kontrol ve dü-
zeltmeleri yapılacaksa, hayır seçeneği olan ikiye (2) basınız. 
1.2.a.- Bilgi girişi (l)-Kont ve Düz (2) 

Seçiniz ? — <1> ? 

1.2. Bölümünde iki (2) seçeneği seçildiğinde ekrana, Bigi Girişi-Kontrol ve düzeltmeler bö-
lümü ile seçenekleri gelir. Program ön seçenek olarak bilgi girişi seçeneği olan bir'e (1) göre 
ayarlanmıştır. Eğer; 
a.- Bilgi girişi yapacaksanız —> 1 (bir)e veya EXE'ye basınız. 

b.- Girilmiş bilgileri kontrol ve düzeltme yapacaksanız —> 2 (iki)ye basınız. 
Şimdi bu seçeneklerde nasıl çalışıldığını görelim. 

A.-BİLGİ GİRİŞİ 

Bu seçenek seçildiğinde ekrana, bilgi girişi mesajı gelir. Daha sonra koordinatları girilecek 
noktaya ait bilgiler sıra ile sorulur. îşlem sırası şöyledir. 

1- Nokta No ? —> Poligon veya karakteristik noktanın nokta numarasını giriniz. 

2- Y (si) ? — > Girilecek noktanın Y (Doğu) değerini giriniz. 

3- X (si) ? —> Girilecek noktanın X (Kuzey) değerini giriniz. 
4- Km'si (Kot) —> Girilecek nokta poligon ise poligon kotunu veya karakteristik nokta ise nok 
tanın kilometresini giriniz. 

Böylece istediğiniz kadar noktaya (en fazla 200 nokta) bilgisayara girebilirsiniz. Bilgi girişini 
bitirmek ve programda işleme devam etmek için; 

Nokta No ? —> Seçeneğine 0 (Sıfır) giriniz. 
Program ikinci ana bölüm olan aplikasyon ve koordinat hesaplan bölümüne gidecektir. 
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Harita ve Kadastro Mühendisliği 

fo.- KONTROL VE DÜZELTMELER 

Kontrol ve düzeltme seçeneğindeki (2) seçildiğinde ekrana "Kontrol ve Düzeltmeler" mesajı 
gelir. Bu bölümde daha önceden girilmiş noktaların kontrol ve düzeltmelerinin nasıl ya-
pıldığını göreceğiz. 

1- Başl. Nokta No= ? —> Kontrol veya düzeltme yapacağın ilk nokta numarasını giriniz. 
2- Son Nokta= —> Kontrol ve düzeltme yapacağın son noktanın numarasını giriniz. 

Örneğin; ilk kontrol nokta numaramız 50 (elli), son nokta numaramız 55 (ellibeş) olsun. Son 
nokta nosu girildiğinde ekrana, ilk nokta olan 50 (elli) nolu noktanın daha önce girilmiş bil-
gileri gelir 

50    564842.417   548321.618 

2718.923    D(1)Y(2)~- <1>? 

50 (elli) numaralı noktanın bilgilerini kontrol ediniz, eğer; 
a- Bilgiler doğru ise program, 1 (bir) seçeneğine programlandığı için EXE tuşuna basarak, 51 
(ellibir) nolu noktanın kontrolüne geçer, 

b- Girilen bilgilerin tamanını veya birini düzeltmek istersek; yanlış seçeneği olan 2 (ikiyi) se-
çiniz. 50 (elli) nolu nokta yanlış olsun. Şimdi bu noktaya ait bilgilerin nasıl düzeltileceğini gö-
relim. 
1-Yeski= 564842.417 Y 

yeni= ? 

Ekrana, Y(5o>nin eski değeri ile düzelteceğiniz yeni değerinin yazılacağı yerin menüsü gelir. Y 
yeni değerini giriniz. Örneğin, 464842.417 olsun. Bu değeri girdikten sonra EXE tuşuna basın. 
Eğer, Y değerini deği'ştirmeyecekseniz, Y yeni sorusuna, değer girmeden EXE tuşuna basın. 

2-Xeski= 548321.618 

Ekrana, 50 (elli) nolu noktanın X değeri ile düzeltme komutu gelir. Yeni X(so)nin değerini gi-
riniz. Düzeltme yapmayacaksanız EXE tuşuna basınız. 

3-Zeski= 2718.923 

Zyeni=? 

Şimdi ekrana 50 (elli) nolu nokta poligon ise kotu, karakteristik nokta ise kilometresi ile dü-
zeltme menüsü gelmiştir. 50 (elli) nolu noktanın bu değerini düzelteceksek (ör. 2718.924 
olsun) yeni değerini, düzeltme yapmayacaksak EXE tuşuna bastığınızda, 50 (elli) nolu nokta, 
düzeltilmiş değerleri ile ekrana gelir ve düzeltmenin doğru yapılıp yapılmadığının tekrar kont-
rolü istenir. Yanlış ise 2 (iki) seçeneğini seçin. Doğru ise program 1 (bir) seçeneğine porgramlı 
olduğu için EXE tuşuna bastığınızda, 51 (ellibir) nolu noktanın değerleri ekrana gelir. 

Bundan sonraki işlemler son noktaya kadar, yukarıda anlatıldığı gibi yapılır. Son nokta de- 

43 



 

ğerleri ekrana geldikten ve kontrolü yapıldıktan sonra, kontrol ve düzeltmeler bölümündeki 
Başl. Nokta No= ? sorusu ekrana gelir. Kontrol ve düzeltmeyi başka noktalar arasında da ya-
pacaksanız, yukarıda anlatıldığı gibi ilgili aralıkları giriniz. Eğer kontrol ve düzeltmeyi bi-
tirdiyseniz, 

Başl. Nokta No= ? —> sorusuna 0 (sıfır) giriniz. 
Program ikinci ana bölüm olan aplikasyon ve koordinat hesaplan bölümüne gidecektir. 

2. APLİKASYON VE KOORDİNAT HESAPLARI 

 
Poligon ve proje bilgileri girildikten sonra, aplikasyon ve koordinat hesaplarına geçilebilir. Bu 
bölümdeki program akışı ve açıklamaları şöyledir: 

1- Durulan Nokta No= ? —> Aleti kurduğunuz noktanın numarasını giriniz. 

2- Bakılan Nokta No= ? —> 0.0000 grad ile bakılan noktanın numarısını giriniz. 
3- Hangi Geçkide Aplike Yapacaksın? 
DOĞRU(l) - DAİRE(2) - KLO(3) - OVE(4) 

A- Doğru üzerinde offset aplikasyonu yapcaksan.—> 1 (Bir'e)) basınız. 

B- Kurp üzerinde offset aplikasyonu yapacaksan —> 2 (iki'ye) başınız. 
C-Klotoid üzerinde offset aplikasyonu yapacaksan —> 3 (üç'e) basınız. 
D- Ove üzerinde offset aplikasyonu yapacaksan —> 4 (dört'e) basınız. 

A. DOĞRU ÜZERİNDE OFFSET APLİKASYONU 

Önce, doğrunun başladığı nokta numarasını, sonra da doğrunun bittiği nokta numarasını sı-
rasıyla girince, ekrana "Kilometre sonu=" gelecektir. Doğrunun bittiği noktanın kilometresi, 
daha önceden girilen değerlerle hesaplanarak ekrana yansıtılmıştır. Bu noktaya ait kilometre 
kontrolü yaprak, proje bilgilerini doğru girip-girmediğinizi kontrol etmiş olursunuz. İşleme 
devam ettiğinizde; "Aplike Edeceğin Noktanın Km'si?" sorusu gelecektir. Buraya, çakacağınız 
noktanın kilometresini giriniz. Şimdi ekranda "Offset boyu?" sorulmaktadır. Bütün geçki tür-
lerinde, "Offset Boyu?" sorusuna aşağıdaki gibi kilometre artış yönüne göre değer verilecektir. 

a-       Eksen üzerinde aplikasyon yapacaksanız, 0 (sıfır) giriniz. 
b-       Kilometre artış yönüne*göre; eksenin sağında aplikasyon yapacaksanız, + (pozitif) değerli 

offset boyu giriniz. 

c-         Kilometre artış yönüne göre; eksenin solunda aplikasyon yapacaksanız, - (negatif) de-
ğerli offset boyu giriniz. 

İstenilen offset boyu girildikten sonra, çakacağınız noktanın, aplikasyon açısı ve mesafesi ile Y 
ve X değerleri ekrana gelir. Bu değerleri bir kağıda kayıt ederek işleme devam ediniz. 
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Doğru üzerinde aplikasyon hesaplarını bitirdiğinizde veya başka geçki üzerinde aplikasyon 
yapmak istediğinizde, "Aplike Edeceğin Nokta Km'si ?" sorusuna sıfır verirseniz, program 3. 
adıma, "Hangi Geçkide Aplike Yapcaksm?" sorusuna döner, böylece, aynı poligonları kul-
lanarak aplikasyon yapacaksanız, durulan ve bakılan nokta numaralarım girmeden, yeni geçki 
seçebilirsiniz. 

NOT: 0+000 noktasında aplikasyon yapmak isterseniz; "Aplike edeceğin Noktanın KM'si" so-
rusuna, 0.00001 gibi sonucu etkilemeyecek bir değer giriniz. Bu durumda; 0+000 noktasının 
aplikasyon değerini alabilirsiniz. Aksi takdirde program, seçenek bölümüne döner. 

B.- KURP ÜZERİNDE OFFSET APLİKASYONU 

Kurpta offset aplikasyonu için, kurbun başladığı ve bittiği nokta numaralarını ve kurp ya-
rıçapını girdikten sonra ekrana; 
"Kurbun Yönü ? SAĞ (+1) SOL (-1) ?" sorusu gelecektir. Eğer; 

B.I.- Kurp, sağ kurp ise —> 1 (Bir'e) basınız. B.2.- Kurp, sol 
kurp ise —> -1 (eksi bir'e) basınız. 

Fkrana Km TF'in makinaya girilmiş verilere göre hesaplanmış değeri gelir. Km TF'i kontrol 
ederek, verileri doğru «girip-girmediğinizi kontrol edin ve işleme devam ediniz. Ekrana sırasıyla 
gelecek olan "Aplike Edeceğin Noktanın Km'si ?" ve "Offset Boyu ?" sorularına, doğru üze-
rinde offset aplikasyonu bölümünde açıklandığı gibi ilgili değerleri girerek devam ediniz. 

NOT: Sapma açısının 200 graddan büyük olması (Sepet kurp) durumunda sepet kurbu, ikiye 
'bölecek şekilde kurp üzerinde bir nokta hesaplayarak, kurbu iki ayrı bölüm halinde aplike edi-
niz. 
C- KLOTOİD ÜZERİNDE OFFSET APLİKASYONU 

Klotoidde offset aplikasyonu için; "Klotoidin sonsuz (TC) Nokta Nosu ?", "Klotoidin Kurpla 
Birleştiği (SC) Nokta Nosu ?", "Klotoid Parametresi ?" ve "Kurp Yarıçapı ?" değerlerini gir-
dikten sonra ekrana 

 

sorusu gelecektir. Klotoid yönü, klotoidin sonsuz (TC) noktasından, klotoidin kurpla birleştiği 
(SC) noktaya doğru olan yönüdür. Burada kilometre artış yönüne göre olan yön, esas alın-
mamalıdır. Özellikle ters klotoidde, klotoid yönü için yukarıda açıklanan durum dikkate alın-
malıdır. Klotoid yönü için; 

C.a.- Klotoid, sağ klotoid ise —> 1 (Bir'e) basınız. C.b.- 

Klotoid, sol klotoid ise —> -1 (eksi bir'e) basınız. 
Ekrana; Km sonu'nun makinaya girilmiş verilere göre hesaplanmış değerleri gelir. Km sonunu 
kontrol ederek verileri doğru girip girmediğinizi kontrol edin ve işleme devam ediniz. Ekrana 
sırasıyla gelecek olan; "Aplike Edeceğin Noktanın Km'si " ve "Offset Boyu ?" sorularına, 
doğru üzerinde offset aplikasyonu bölümünde açıklandığı gibi ilgili değerleri girerek işleme 
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devam ediniz. 
NOT: Klotoidin sonsuz (TC) noktasının aplikasyonunu yapacaksanız, klotoidin içinde kalmak 
şartıyla, sonsuz noktasının kilometresinden çok az farklı bir değer giriniz. Aksi takdirde sonsuz 
noktasının tam değerini girerseniz, hesap makinası matematiksel hata verir. 

D.- OVE ÜZERİNDE OFFSET APLİKASYONU 

Ove, farklı yarıçapta iki kurp arasına yerleştirilen klotoid parçasıdır. Klotoidin zahiri sonsuz 
noktası (TC), büyük yarıçaplı kurbun bulunduğu tarafta kalmaktadır. 

 

Aplikasyon için önce; Ove'nin büyük yarıçapla birleştiği nokta (76) numarası girilir. Daha 
sonra, küçük yarıçapla birleştiği nokta (75) numarası girilir. Bunlardan sonra Ove parametresi, 
büyük yarıçaplı kurp değeri ve küçük yarıçaplı kurp değeri girilir. Ekrana, 

 

sorusu gelir. Klotoid üzerinde offset aplikasyonu bölümünde anlatıldığı gibi, 

D.a.- Ove, sağ klotoid parçası ise —> 1 (Bir'e) basınız. D.b.- Ove, sol klotoid 

parçası ise —> -1 (eksi bir'e) basınız. 
Ekrana, Ove'ninküçük yarıçaplı kurpla birleştiği noktanın hesap sonucu elde edilen kilometresi 
gelir. Hesaplanan bu kilometrenin doğruluğunu kontrol ediniz. Ekrana sırasıyla gelecek olan 
"Aplike edeceğin noktanın Km'si ?" ve "Offset Boyu ?" sorularına, doğru üzerinde offset ap-
likasyonu bölümünde açıklandığı gibi ilgili değerleri girerek işleme devam ediniz. 
NOT: Büyük yarıçaplı noktanın aplikasyonunu yapabilmek için, Ove içerisinde kalmak ko-
şuluyla, büyük yarıçaplı noktanın kilometresinden çok küçük farklı bir değer giriniz. Şekildeki 
örnekte büyük yarıçaplı noktanın kilometresini 178.12499 gibi bir değer girersek, he-
saplanacak koordinatlar ile açı ve mesafe değerleri değişmez. Büyük yarıçaplı noktanın tam 
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POLİGONDAN OFFSET APLİKASYONU PROGRAMI 
1 PRINT "POLİGONDAN OFFSET APL": MODE 6: SET F3: AB=1 
5 INPUT "Poligon ve Proje Bilgileri Girildi mi? E(l) H(2) <1>; AB: ON AB GOTO 40,8 
8 CLS:KA=1:BEEP1:PRINT "Bilgi Girişi(l)- Kont ve Düz(2)";TAB (38);: INPUT   "Seçiniz ?--  <1> 
";KA 
10 ON KA GOTO 12,22 
12 CLS:BEEP O:PRINTTAB(12) "BÎLGİ GÎRÎŞÎ"; TAB(32); 
14 INPUT "Nokta No"; H$:IF H$="0"THEN 40 
16 DIM Y(200), X(200), Z(200) 
18 H=VAL(H$) 
20 INPUT "Y(si)=";Y(H),"X(si)=";X(H),"Km'si (Kot)=";Z(H):GOTO 14 
22 CLS:BEEP 1:PRINT "Kontrol ve Düzeltmeler" 
24 RA=1:CLS:INPUT "Basl.Nokta No=";U:IF U=0 THEN 40 
25 INPUT "Son nokta No=";S:FOR T=U TOS 
26 B$=STR$(T):SET F3:IF Y(T)=O AND X(T)=O AND Z(T)=O THEN 38 
28 CLS:BEEP 1:PRINT TAB(l) B$; TAB(5) Y(T);TAB (17) X(T);TAB (36) Z(T);:INPUT " D(l) Y 
(2)--<l> ";RA 
30 ON RA GOTO 38,32 
32 CLS: PRINT TAB(l) "Y eski="; Y(T); TAB(33);:INPUT "Y yeni="; Y(T) 
34 CLS PRINT TAB(l) "X eski=";X(T);TAB(33);:INPUT "X yenî=";X(T) 
36 CLS:PRINT TAB(l) "Zeski=";Z(T);TAB(33);:INPUT "Zyeni=";Z(T): RA=1: T=T-1 
38 NEXT T:GOTO 24 
40 CLS:INPUT "Durulan Nokta No";AC, "Bakılan Nokta No";AD 
45 X=POL (X(AD)-X(AC),Y(AD)-Y(AC)):AE=Y:IF AE> O THEN 55 
50 AE=AE+400 
55 INPUT "Hangi Geçkide Aplike Yapacaksın? DOĞRU(1)-KURP(2)-KLO(3)-OVE(4)",AF:ON   AF 
GOTO 60,95,160,260 
60 BEEP 0:CLS:PRINT   "Doğru Üzerinde Offset Apl." 
65 INPUT "Doğrunun Başladığı Nokta No";AG,"Doğrunun Bittiği Nokta No";AH 
70 YD=AG:YB=AH:GOSUB 600:AK=Y:AL=Z(AG)+X:BEEP 1 
75 PRINT "Km Sonu=";AL;" Kontrol Et" 
80 CLS:INPUT "Aplike Edeceğin Noktanın Km'si";AN:IF AN=O THEN 55 
85 INPUT "Offset Boyu";AO:AP=AN-Z(AG):AQ=Y(AG)+AP*SINAK+AO*COSAK 
90 AR=X(AG)+AP*COSAK-AO*SINAK:YF=AR:YG=AQ:GOSUB 700:GOTO 80 
95 BEEP 1:CLS: PRINT "KurpÜzerinde Offset Apl." 
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kilometresini girersek, hesap makinası, matematiksel hata mesajı verir. Örnekte, 17 nolu nok-
taya alet kurup, 18 nolu noktaya baktığımızda, 76 nolu noktanın kilometresini de 178.12499 
girdiğimizde elde edilen değerler şunlardır. 



 

100INPUT "Kurbun Başladığı Nokta No";BA,"Kurbun Bittiği Nokta No";BB 
105 ENPUT "Kurp Yançapı"; BC/'Kurbun Yönü? SAĞ.(+1) SOL(-1)";BD 110 
YD=BA:YB=BB:GOSUB 600:BS=Y:BE=ASN(X/(2*BC)) 115 
BF=Z(BA)+(BE*PI*BC/100):BEEP l.PRINT "Km TF=";BF;"Kontrol Et." 120 
X=REC(BC,(BS+(100-BE)*BD)):BG=Y(BA)+Y:BH=X(BA)+X 125 
BI=BS+(100-BE)*BD+200:IFBI<400THEN 135 . 130 BI=BI+400 
135 CLS:INPUT "Aplike Edeceğin Noktanın Km'si";BJ:IF BJ=O THEN 55 
140 INPUT "Offset Boyu" ;BK 
145 BL=((BJ-Z(BA))*200/(PI*BC)*BD)+BI:IF BL>O THEN 155 
150 BL=BL+400 
155 X=REC((BC-BK*BD),BL):YG=BG+Y:YF=BH+X:GOSUB 700:GOTO 135 160 
BEEP  O:CLS:PRINT "Klotoid'de Offset Apl." 165 INPUT "Klotoidin Sonsuz (TC) 
Nokta Nosu";CT 170 INPUT "Klotoidin Kurpla Birleştiği (SC) Nokta Nosu';CS 175 
INPUT "Klotoid Parametresi"; CA,"Kurp Yançapı";CR 180 INPUT "Sonsuzundan Kurp 
Noktasına Olan Klotoid Yönü SAĞ(+1)SOL(-1)";CB 185 CL=CAA2/CR:IF Z(CS) 
>Z(CT) THEN 195 190 CC=Z(CS)+CL:GOTO 200 195 CC=Z(CT)+CL 
200 BEEP 1: CLS: PRINT "Km Sonu="; CC; "Kontrol Et": CLS: PRINT "Lütfen Bekleyiniz";: YD=CT: 
YB=CS: GOSUB 600:CD=Y 
205 GOSUB 500:CE=ATN (CY/CX) 
210CLS.INPUT "Aplike Edeceğin Noktanın Km'si";CF:CL=ABS(CF-Z(CT)):IF CF=O THEN 55 
215 INPUT "Offset Boyu";CG:CP=CG:CLS:PRINT "Lütfen Bekleyiniz";:IF Z(CS)>Z(CT) THEN 225 
220 CG=CG*-1 
225 GOSUB 500 :CH=ATN(CY/CX):CI=CX/COSCH:CK=CD-(CB*(CE-CH)):IF CK>O THEN 235 
230' CK=CK+400 
235 X=REC(CI,CK): YG=Y(CT)+Y:YF=X(CT)+X: 
CM=CD-CE*CB+(CLA2*100/CAA2*PI))*CB:İF CG<O THEN 245 
240 CM=CM=+100:IF CG>0 THEN 255 
245 CM=CM - 100:IF CM>O THEN 255 
250 CM=CM+400 
255 X=REC(ABS CG,CM):YG=YG+Y:YF=YF+X:GOSUB 700:CG=CP:GOTO 210 
260 BEEP O:CLS:PRINT "Ove'de Offset Apl." 
265 INPUT "Büyük Yançapli Nokta No No";DT,"Küçük Yançaplı Nokta No"; DS 
270 INPUT "Ove Parametresi"; DA , "Büyük Yarıçap"; DR," Küçük Yançap";DB 
275 INPUT "Büyük Yarıçaptan Küçük Yarıçapa Ove Yönü SAĞ(+1) SOL(-1)":DC 
280 DL=DAA2/DR:DU=Z(DT)-DL:IF Z(DS)> Z(DT) THEN 290 
285 DU=Z(DT)+DL 
290 DD=DAA2/DB:DE=DU+DD:IF Z(DS) Z(DT) THEN 300 
295 DE=DU-DD 
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300 CLS:BEEP 1:PRINT "K.Yançaplı Nokta Km'si=";DE;" Kontrol Et" 
305 CLS:PRINT "Lütfen Bekleyiniz";:YD=DT:YB=DS:GOSUB 600:DW=Y 
310 CL=DL:CA=DA:GOSUB 500:DF=CX:DG=CY:CL=DD:GOSUB 500: 
DH=ATN((CY-DG)/(CX-DF)) 
315 IF DE>DUTHEN 325 
320 DZ=2:GOTO 330 
325 DZ=1 
330 CLS:INPUT "Aplike Edeceğin Noktanın Km'si";DI:CL=ABS(DI-DU): 
IF DI=O THEN 55 
335 INPUT "Öffset Boyu";DK:DP=DK:IF DZ=1 THEN 345 
340 DK=DK*-1 
345 CLS:PRINT "Lütfen Bekleyiniz";:GOSUB 500:DM=ATN((ÇY-DG)/(CX-DF)): 
DN=DH-DM:DQ=DW-DN*DC 
350 DP=SQR((CY-DG)A2+(CX-DF)A2):X=REC(DP,DQ) 
355  YG=Y(DT)+Y:YF=X(DT)+X:DJ=DW-DH*DC+(CLA2*100/(DAA2*PI))*DC: IF DK=O THEN 380 

360 DJ=DJ+100aF DK>0 THEN 375 

365 DJ=DJ - 200:IF DJ >O THEN 375 

370 DJ=DJ+400 

375 X=REC(ABS DK,DJ):YG=YG+Y:YF=YF+X 

380 GOSUB 700:DK=DP:GOTO 330 

500 CY=(CLA3/(6*CAA2))-(CLA7/(336*CAA6))+(C1A1 l/(42240*CAA10)) 

510 CY=CY-(CLA15/(9676800*CAA14))+(CLA19/(3530096640*CAA18)) 
520 CX=CL-(CLA5/(40*CAA4))+(CLA9/(3456*CAA8))- 

(CLA13/(5990040*CAA12))+(CLA17/(175472640*CAA16)):RETURN 

600 X=POL(X(YB)-X(YD), Y(YB) - Y(YD)): IF Y>0 THEN 620 

610 Y=Y+400 

620 RETURN 

700 X=POL(YF-X(AC),YG-Y(AC)):IF Y>0 THEN 720 

710 Y=Y+400 

720 YA=Y-AE:SET F4:IF YA>O THEN 740 

730 YA= YA+400 

740    CLS:BEEP     1:PRINT    "Açı =";YA;:SET    F3:PRINT    "Kenar=";X;TAB     (34); 
J'Y=";YG;"X=";YF:RETURN 
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