
Uzay Geriden Kestirme 

(Eğik Uzunluklarla veya Düşey 
Açılarla Üçboyutlu Konum Belirleme ) 

Sebahattin BEKTAŞ* 

GİRİŞ 

Konum belirleme problemi günümüzde de jeodezinin en önemli problemi olmaya de-
vam etmektedir. Ölçme alet ve tekniklerinin gelişmesi, elektronik uzaklık ölçerlerin 
yaygın kullanımı, yapay yer uyduları ve bilgisayarların sağladığı doğru, hızlı hesaplama 
olanakları sayesinde, önceleri konum belirleme problemindeki parçalı yaklaşım (yatay ve 
düşey koordinatların ayrı ayrı hesaplanması), yerini bütüncül (intergrated) yaklaşıma 
bırakmış ve noktaların üç boyutlu koordinatları bir arada hesaplanmaya başlamıştır. Kon-
um belirleme problemi jeodezide ya temel ödevlerden ya da (genellikle) kestirmeler şek-
linde yapılmaktadır. Uzay geriden kestirme yöntemiylede noktaların üç boyutlu koordi-
natların hesaplanması mümkündür. Düşey açılarla uzay geriden kestirme konusuna 
girmeden önce konuya altlık teşkil etmesi bakımından yatay konum belirlemeye ve uzun-
luk ölçüleriyle uzay geriden kestirme konusuna hafifçe değinilecektir. 

Yatay Konumu Belirleme (v,x): 

Noktaların yatay konumu; koordinatı bilinen bir noktanın hesaplanmak istenen nok-
taya olan uzaklık ve açıklık açısından yaralanarak temel ödevlerden yapılabileceği gibi 
kestirmeler şeklinde de yapılabilmektedir. 

1 )Önden (İleriden )kestirme 
2 )Geriden kestirme * 
3 )Yandan kestirme 
4 )Karşı ışınlı kestirme 
5 )Karışık kestirme 
6 )Uzunluklarla kestirme 
7 )Uzunluklarla geriden kestirme * 
8 )Doğruluklarla ve uzunluk ölçüleriyle karışık kestirme 

Bu yöntemler içinde geriden kestinme yöntemleri diğerlerine oranla arazide ölçme-
ciye büyük kolaylık sağlar. Geriden kestirme yöntemi yalnızca kestirilecek noktada ölçü-
lerin yapılması gerektirdiğinden diğer kestirme yöntemlerine oranla avantajlıdır. Yatay 
doğrultu ölçüleriyle (2) yapılan geriden kestirmenin uzunluk ölçüleriyle (7) yapılan geri-
den kestirmeye oranla yapılması arazide daha kolaydır. Çünkü uzunluklarla yapıları gerî- 
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den kestirme de uzunluk ölçülerinin yapılabilmesi için en az üç noktaya bir kişinin gidip 
reflektörü (yansıtıcıyı) tutması gerekmektedir. Yalnızca koordinatlarının hesaplanması 
istenen bir P noktası üzerenden koordinatları bilinen üç noktaya yapılacak Uç yatay 
doğrultu (iki açı) ölçüsü ile P noktasının koordinatlarını hesaplamak mümkündür. Diğer 
kestirme yöntemlerinde en az iki noktada ölçü yapılması zorunluluğu vardır. Doğru ölçü-
leriyle geriden kestirme yönteminde kestirilecek noktanın tehlikeli daireye düşmesi kes 
tirilecek nokta ve diğer üç sabit noktanın aynı çember üzerinde yer alması durumunda 
çözüm yoktur. Teorik olarak var olan bu olayın pratikte gerçekleşme olasılığı son derece 
küçüktür. Geriden kestirme hesabı ve yöntemleri için ölçme bilgisi ve jeodezik hesap 
{121) kitaplarına bakınız. 

Üç Boyutlu Konum Belirleme (v, x, h): 

Noktaların üç boyutlu yerel dik koordinatlarının geriden kestirme yöntemiyle hesap-
lanması mümkündü?. Problem bu haliyle uzay geriden kestirme olarak da adlandırılmak-
tadır. Uzay geriden kestirmeyi iki farklı şekilde yapmak mümkündür. 

1) Uzunluklarla uzay geriden kestirme 
2) Düşey açılarla geriden kestirme 

1) Uzunluklarla uzay geriden kestirme 

Bu yöntemle üç boyutlu koordinatları hesaplanmak istenen bir P noktası ile koordi-
natları bilinen A(ya,xa,ha), B (yb, xjj, h^) ve C (yc, xc, hc) gibi en az üç nokta arasında 
yapılacak da, db, dc eğik uzaklık ölçüleriyle P noktasının üç boyutlu yp, xp, hp koordinatları 
hesaplanabilir. Problemin geometrik çözümü; A merkezli da yarıçaplı, B merkezli df, 
yarıçaplı ve C merkezli dc yarıçaplı üç kürenin kesiştiği noktanın bulunmasıdır. 

d, = V (xrxp)2+(yryp)2+(hrhp)2     (i=a,b,c) 

her ölçü için yukardaki denklemden yazılır. Bu üç deklemden üç bilinmeyen denklemler 
doğrusal olmadığı için kolayca çözülmez! Bunun için bilinmeyenlerden uygun yaklaşık 
değerleri y0, x0, h0 seçilir, 

yp=yo + Ay 
TC   —T     4-   A 

hp=h0 + Ah 

ve deklemler taylor serisine açılır ve yalnız birinci derece terimlerle yetinilerek doğrusal-
laştırma yapılırsa aşağıdaki doğrusal denklem sistemi elde ediler. Yaklaşık değerlerin 
seçimi büyük ölçekli bir harita üzerinden okunabileceği gibi diğer sabit noktaların koor-
dinatlarından kabaca tahmin yapılarak da belirlenebilir. 
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doi=^(jcrxo)2
+(yryo)2

+(hrho)2 

(xa-xo)lda   Ax + (ya-yo)/da Ay + (ha-hp) / da Ah= da-doa 
(xb-x0)/db    Ax + (yb-y0) / db Ay + (hb-hp) / db Alı = db-dob 
(xc_xo)/dc    Ax +(yc-yo ) I dc Ay + (hc-hp) / dc M= dc-doc 

Matris gösterimiyle, 

(xa-x0)/da    (ya-y0)/da       (ha-hp) I' da         Ax   da-doa 
(xb-x0)/db  (yb-y0)ldb (hb-hp)ldb Ay   db-dob 
{xc-xo)ldc   (yc-yo)/dc (hc-hp) ldc  J [_Alü\-dc-d0C _ 

A x b 

A x=b şeklinde ki bu doğrusal denklem sisteminin herhangi bir şekilde çözümü 
yapılarak küçültülmüş Ax, Ay, Alı bulunur. Başlangıçtaki yaklaşık değerlere eklenerek 

xp = x0 +Ax 
hp = ho+Alt 

istenen P noktasının koordinatları bulunmuş olur. Doğrusal I ıştırı İma işlemi yapılırken 
seçilen yaklaşık değerler yeteri kadar gerçek değerlere yakın değillerse gözardı edilen ik-
inci ve daha yüksek dereceden terimlerin etkisi nedeniyle tam sonuca ulaşılamaz. 
Bunun için birinci adımda bulunan değerler tekrar yaklaşık değerler olarak alınıp hesap 
tekrarlanır (iterasyon yapılır). Pratikte ölçülen eğik kenarlar genelde yatay ve yataya 
yakın eğimde olduğundan hesaplama sonucu bulunan koordinatlardan düşey konum du-
yarlığı (mj   yatay konum duyarlıklarına   (mVD ,m,,) oranla her /aman daha düşük 
çıkar. 

2) Düşey açılarla uzay 
geriden kestirme 

Düşey açılarla uza> 
geriden kestirme probleminin 
geometrik çözümü; tepe 
noktalan A,B ve C tepe 
açılanda sırayla 2q . 2 B ve 
2*Ç olan üç koninin kesiştiği 
noktanın bulunmasıdır. Bu 
yöntemde bir P noktasından 
koordinatları bilinen A (ya, 
xa,ha ) , B (yb,xb,hb) ve C 
(yc,xc,hc) 



gibi en az üç noktaya sırayla yapılacak 4., 6 veX düşey acı gözlemleri) k- P noktasının 
üç boyutlu koordinatları P (yp, xp, hp) hesaplanabilir. Bu yöntemin dezavantajlı yönü 
düşey açı ölçüleri üzerindeki refraksiyon etkisinin lam olarak bilinememesi ve bu nedenle 
doğruluğun sınırlı kalmasıdır. Ayrıca özellikle dağlık alanlarda çalışılırken düşey 
açılar üzerindeki çekül sapması bileşenlerininde hesaplanması ve ölçülen düşey açılara 
bu indirgenmenin yapılması gerekir. Düşey açıların indirgenmesi hakkında geniş bilgi 
için bakınız. / I /  Düşey açılar yardımıyla (trigonometrik ) hesaplanan nokta yükseklikleri 
elipsoidal yüksekliklerdir. Elipsoidal yükseklik iîe ortomelrik yükseklikler (geometrik 
nivelmanla bulunan) arasında: 

ki = Hı + Nt 
eşitliği vardır. 
hj: P; noktasının elipsoidal yüksekliği, Ht: P; 
noktasının jeoidten itibaren yüksekliği Nj: 
Jeoidten elipsoide kadar olan uzaklıktır, 
(jeoid yüksekliği, jeoid oııdiilasyoım ) 
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yukardaki gibi yazılan üç denklemden üç bilinmeyen,uzunluklarla yapılan uzay geriden 
kestirmede olduğu gibi bilinmeyenler için gerekli yaklaşık değerler seçilip 
doğrusallaştırma yapılırsa aşağıdaki doğrusal denklem sistemi elde edililir. 

(xa-x0) I sa   Ax + (ya-y0) I sa    Ay+ tan c(    A/z= (lıa-h0) tan a -sa 

(xb-xo) I sb Ax + (yb-y0) Isb    Ay + tan ^3   M = (hb-ho) tanj, -sb 

(xc-x0)/sc Ar + (yc-y0)/sc    Ay +tany- M = (hc-ho) tany-sc 

Matris gösterimiyle; ______ —ı 
(xa-x0) I sa    (ya-y0) I sa   tana         Ax (ha -h 0)  tan a -s a  
(xb-x0) /  sb    (yb-y0) /  sb tan$  -      Ay    =       (hb-h0) tan p, -sb  

(x c -x0 )  I  s c     (y c -y0 )  I  s c  tanj  M (hc-h0)tanj    -sc 

A x b 

Bu doğrusal denklem sistemi yukardaki gibi çözülür, gerekiyorsa iterasyon yapılır ve 
istenen P noktasının  yp, xp, hp kordinatları bulunmuş olur. 

Düşey açılarla uzay geriden kestirme uzunluklarla yapılan uzay geriden kestirmeye 
oranla daha kolaydır (düşey açı ölçüsünün arazide eğik uzaklık ölçüsüne oranla daha ko-
lay yapılması). 

Geriden kestirmeyle yatay konum belirlemede ki tehlikeli daire'yç benzer olarak 
düşey açılarla yapılan uzay geriden kestirmede teorik olarak tehlikeli yatay düzlemin 
varlığından sözedilebilir. Kestirilecek nokta ve üc sabit noktanın aynı yatay düzlemde 
bulunması (ölçülen düşey açıların e? = g, = y = 100§ olması) durumunda çözüm 
yapılamaz. Ancak böylesi durumlarla pratikte karşılaşılması olasılığı son derece küçük-
tür. Ayrıca ölçülen düşey açıların yataya yakın olması çözümü belirsizleştirir, kaypak-
laştırır . Bu nedenle sabit noktaların seçilmesi durumunda yükseklik farkı fazla olan nok-
taların yeğlenmesi gerekir. 

Gerek uzunluklarla gerekse de düşey açılarla yapılan uzay geriden kestirmede cebrik 
çözümün yapılabilmesi için üç eğik kenar ya da üç düşey açı ölçüsü yeterlidir. Doğruluğu 
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daha da arttırmak için üçden fazla ölçü kullanılabilir. Bu durumda yukardaki gibi Ax-b 
şeklinde kurulan doğrusal denklemlerde denklem sayısı bilinmeyen sayısından fazla ola-
cağı için En Küçük Kareler İlkesine göre ; 

ATAx =ATb 

denklem sayısı azalır ve  x~ (ATA)-' ATb şeklinde çözüm yapılarak   Ax, Ay,M 

bilinmeyenleri dengelemeli olarak bulunur. 

SONUÇ 
Düşey açılarla uzay geriden kestirme yoluyla, çalışılan bölgede görülebilme 

olanakları yüksek olan ve kordinatları bilinen en az üç noktadan (minare alemi, bayrak 
direği, TV/Radyo verici antenleri, paratoner, fener ve kule gibi) yararlanarak kolayca 
arazi noktalarının üç boyutlu koordinatlarının hesaplanması mümkündür. Şüphesiz yön-
temden yüksek doğruluk beklemek yerinde olmaz. Yöntem; yüksek doğruluk gerek-
tirmeyen mühendislik çalışmalarında (madencilik ölçmeleri, jeolojik, jeofizik, navigas-
yon, ormancılık, inşaat vb.) bu haliyle kullanılabilir niteliktedir. Yöntemin avantajı yalnız 
üç ölçüden yaralanılarak üç boyutlu konum belirliyebilmesidir. Yüksek doğruluk, kalite 
ve gereğinden fazla sayıda yapılan ölçülerin tümünün bir arada dengelenmesiyle 
mümkündür. Bunun için; ölçülerin gerekli tüm indirgenmeleri yaparak ölçü kalitesini 
arttırabîldiği gibi ek olarak da ölçü türleri (yatay doğrultu, düşey açı, eğik uzaklık, 
geometrik nivelman ve hatta GPS ölçü değerleri) ve sayısı çoğaltılabilir. 
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SAYISAL UYGULAMA: 
1) Uzunluklarla uzay geriden kestirme 
100, 101 ve 102 nolu noktaların aşağıda verilen koordinatlarının ve eğik uzaklık 
ölçüsünün yararlanarak 500 nolu noktanın üçboyutlu koordinatla rının hesaplanması. 

NOKTA             _Y_ __ X H DN        BN Eğik Ken. 
100 371.180 437.180 140.410 500   100 186.105m. 
101 325.140 212.380140.360         101 174.752 
102 116.470 348.960140.850         102 132.139 
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NOKTA Yo _____________________ Xç ___________ Ho 
500 227.000 340.000 209.000 

A katsayılar matrisi 
0.520 0.771 -0.367 
-.729 0.561 -0.392 
0.069 -0.849 -0.525 

A-' ters matrisi 
0.733 -0.838 0.113 
0.479 0.289 -0.552 
-.679 0.578 -0.999 

b sabit terimleri 
0.808 0.262 -2.208 

iterasyon _______________dx(m) _________ dy(m) ______     dh(m) __________  
1 iterasyon 0.123 1.681 1.507 
2.iterasyon -0:003 0.009 -0.017 
3.iterasyon 0.000 0.000 -0.000 

NOKTA ________Y X _____________________H 
500 228.6904 340.1202 210.4897 

2-)Diisey acılarla uzay geriden kestirme 
100,101 ve 102 nolu noktaların aşağıda verilen koordinatlardan ve düşey açı ölçüsünden 
yararlanarak 500 nolu noktanın üçboyutlu koordinatlarının hesaplanması. 

indirgenmiş 
NOKTA Y ________ X______________H         DN     BN     düşey açı 
100 371.180       437.180 140.410    500     100     124.5741g 
101 325.140        212.380 140.360 101      126.2840 
102 116.740        348.960 140.850 102     135.3358 

NOKTA______________Yo       __________ Xo_____________ Ho 

500 227.000 340.000 209.000 

cc=124.5741 6=126.2840 y =135.3358 (g)  

A katsayılar matrisi 

0.793 -0.610 -2.283 

-0.081 0.997 -1.613 
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