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SERBEST AĞ DENGELEMESİ 

Sefahat t in  BEKTAŞ  
Uzm.  Yük.  Müh.  

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Bilindiği gibi dolaylı (endirekt) ölçülerle Nivelman, Nirengi ve Üç boyutlu jeodezik ağ-
larda dış parametrelerin tamamı belirlenememektedir. 

Bu dış parametreler; 
Nivelman ağlarında 1 (yükseklik), Nirengi ağlarında 4 (2 öteleme, 1 ölçek, 1 dönüklük), 

Üç boyutlu jeodezik ağlarda 7 (3 öteleme, 3 dönüklük, 1 ölçek) tanedirler. 
Bu dış parametreler, Nivelman ağlarında en az bir noktanın yüksekliği değişmez (sabit) 

olarak alınırsa, Yalnız doğrultuların gözlendiği Nirengi ağlarında iki nokta koordinatlanyla 
değişmez olarak alınırsa, Doğrultuların yanında en az bir kenar ve bir semtin ölçüldüğü Ni-
rengi ağlatında bir nokta koordinatlanyla değişmez olarak alınırsa, Yalnızca eğik kenarların 
ölçüldüğü Üç boyutlu jeodezik ağlarda iki nokta koordinatlanyla değişmez olarak alınırsa 
kendiliğinden belirlenir. 

Bu dış parametrelerin önceden belirlendiği durumlarda dayalı dengeleme söz konusu ol-
maktadır. Bu parametrelerin önceden belirlenmesi için hatasız oldukları varsayılan koordinat 
ve ölçü değerleri, gerçekte bir takım hatalarla yüklü olduklarından dengeleme sonuçlannmda 
bu hatalarla yüklü olacaklan açıktır, işte dayalı dengelemenin bu sakıncalı yönü ağın dış pa-
rametrelerinin de dengeleme hesabı içinde belirlendiği serbest ağ dengelemesi ile giderilmek-
tedir. Serbest ağ dengelemesi sonucu bulunan düzeltmeler dayalı dengelemedekilerle aynıdır. 
Fakat hiç bir zorlama olmaksızın yalnızca ölçü değerlerinden elde edilen bilinmeyenler ve 
duyarlık değerleri dayalı dengeleme sonuçlanndan farklı olup gerçek değerlere daha yakınd-
ırlar. Serbest ağ dengelemesinin bu avantajına karşın hesaplaması dayalı dengelemeye göre 
biraz daha zordur. 

Bu nedenle Serbest ağ dengelemesi deformasyon araştırması gibi amaçlar için yapılan 
çok duyarlı ölçülerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Hesaplamada ki güçlük tekil 
(singüler) yapıdaki normal denklem katsayılar matrisinin (A^PA) tersinin hesaplanmasından 
kaynaklanmaktadır. Serbest ağ dengelemesinde normal denklemlerden belirsiz dış parametre 
sayısı (d) kadan ^birbiriyle bağımlıdır. Bu durum normal denklem katsayılar matrisine tekil 
bir yapı verir. Tekil matrislerde determinant sıfır olduğundan cayley tersi (A^PA)-1 hesapla-
nâmaz. Bu durumda normal denklemlerin sonsuz sayıda çözümü vardır. Buna bağlı olarak 
(A*PA) nın sonsuz sayıda genel ters matrisi (A^PA) hesaplanabilir. Bu belirsizlikten bir 
ilkeye bağlı kalınarak tek anlamlı çözüm ve bu çözümü verecek ters matris (Q=Qxx) bulu-
nabilir. Yukanda sözü edilen ilke "Bilinmeyenlerin kareleri toplamının minimum ol-
masıdır." ve bu ilke 

r   -ı     T       n    2 
[xxj = x  x = £ xj = mm. 

i=l 

biçiminde gösterilir. 
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Literatüre baktığımızda serbest ağ dengelemesi probleminin pseudo inversden yararlana-
rak yapıldığını görmekteyiz. Fakat Q = (ATPA)+pseudo ters matrisinin hesaplanması 
hakkında açık olmamakla beraber birbiriyle çelişen farklı sonuçlar veren, hesap uzunluğu 
nedeniyle elle çözümünün hemen hemen olanaksız olduğu karmaşık çözümlere raslanılmak-
tadır. Esasında beni bu konuda araştırmaya yönelten nedenlerde bunlardır. 

Şimdi bir serbest ağ dengelemesinde çözümün nasıl yapılacağını adım adım görelim. 
Aşağıdaki yöntem bilinmeyenlerin hesabı için ters matrisin (Q) hesaplanmasını gerektirme-
mektedir. Bu durum özellikle el ile çözmeye olanak sağladığı için yararlıdır. 

Bilindiği gibi Endirekt Ölçüler Dengelemesinde fonksiyonel ve stokasiik model matris 
göslerimleriyle 

v = Ax-l      P (2) 
biçimindedir. 

2 nolu bağıntıda; 
v(m)      :"  Ölçülere dengeleme hesabı sonunda getirilecek düzeltmeleri, 
A/m n\ :    Düzeltme denklemlerinin doğrusallaştırılmaları sonucunda oluşan katsayılar 

matrisini, 
X(n\       :    Dengeleme bilinmeyenlerini, 
"*(m) : Düzeltme denklemlerinin doğrusaHaştınlmaları sonucunda oluşan ötelenmiş 

gözlemleri göstermekledir. 
P(m,n) : En genel olarak ölçüler arasında korelasyon olduğu durumlarda simetrik dolu 

bir matris, Ölçüler arasında korelasyon olmadığı durumlarda yalnız köşegen 
üzerindeki elemanları dolu bir köşegen matris, ölçüler arasında korelasyon 
olmadığı ve ağırlıklarında birbirine eşit olduğu durumlarda birim matris (E) 
biçiminde stokastik modeli yansıtmaktadır. 

A matrisini şekildeki gibi iki parçaya bölebiliriz. 
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Buradaki alt matrislerin boyutları ve değerleri; 
NJ^ATPA! N12 = ATıPA2 -n^-AjPj  
(r.r) (r,d) (r) 

NJ^AJPA! N22 = A2PA2 ^ 2  =  ^ ^  
(d.r) (d,d) (d) 

Yukandaki normal denklemlerin alt parçasını üst parçasıyla bağımlı olduğu için atabili-
riz. Bu durum normal denklemler kurulmadan önce dikkate alınırsa Nı2 N22 ve -n2 için ge-
reksiz hesap yapmak yükünden kurtulunmuş olur. Bu durumda normal denklemlerimiz 

N.x - nj = 0 (5) 

biçimine dönüşür. 
Burada 

N=[NnİNi2 (6) 
dir.        L      '     - 

Buradan x^x = min. olacak şekilde çözüm yapılırsa 

x = NT(NNT)-1-nı (7) 

C = (NNT)"1 (8) 

dersek 

x = NT.C.nı (9) 

den bilinmeyenler hesaplanır. 

Normal denklemler ters matrisini (Bilinmeyenlerin ters ağırlık katsayıları matrisini) Ha-
taların yayılma kuralım uygulayarak 

(2 = 0^ = NTc.Nn.C.N (10) 

bağıntısından hesaplayabiliriz. îşte burada kolayca bulunan (Q=Q xx) değeri literatürde 
özdeğerlerde özvektörlerden, genel ters matrislerden, benzerlik dönüşümü katsayılar matrisin-
den hesaplanmaya çalışılan pseudo ters matris diye tanımlanan ve bir dizi koşulu sağlaması 
gereken Q = (ATPA) + den başka bir şey değildir. 
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Q = Qxx = (ATpA)+ (11) 

Daha önce (9) dan bulduğumuz bilinmeyenleri kontrollü olarak 

x = Q. ATP1 (12) 
den bulabiliriz. 

Ters matris hesabı için Q' nun elemanlarını açık yazarsak 

Nıı     î  Ni2 Qu     !    Q12 
ATPA = ---------- ! -------  0=0^ = (ATPA)+ = - — — J- *■ - — 

N J    J  N 2 2  Q ı l    j    Q2 2 

Q matrisini (10) bağıntısından bir kerede ya da aşağıdaki bağıntılarla alt matrisler biçiminde 
hesaplayabiliriz. 

C=(NNT)-1 = (Nn.Nn+ N 12. NT
12) -1 

Ql2 = Qll-N"n.N12 Q22 

= N12-N  U-N12 

Bu bağıntılar simetrik tekil matrislerin pseudo terslerini almak için de kullanılabilir. 
Böylesi durumlarda tersi alınacak matris bölünürken köşegen üzerindeki ilk alt matrisin 
(Nj j) maximum boyutta Cayley tersinin alınabilir olması gerektiğini unutulmamalıdır. 

Bilgi   : Cayley tersi olma koşulu 

Nn-Nn^Nn^N^E 

Buraya kadar teorik evrelerini açıkladığımız serbest ağ dengelemesine bir de sayısal uygu-
lama eklemek amacıyla 3 noktalı bir nivelman ağı dengelenmiş ve sayısal sonuçlan özetlen-
miştir. 

SAYISAL UYGULAMA: 3 

i*.̂ r         ^v Ağdaki nokta sayısı : 3 
^ r ^  \ { Ağdaki ölçü sayısı(m) : 3 

/ 1 Ağdaki bilinmeyen sayısı (n) : 3 
*    J  I '■   Dış parametre sayısı (d) : 1 

^s"s\^       ^3—-—"d n  Fazla ölçü sayısı (f=m-n+d) : 1 
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YERKABUĞU VE YAPILARDAKİ 
DEFORMASYONLARIN 
OLUŞUMU ve YORUMU 

Yrd.Doç.Dr.Cevat  İNAL 

ÖZET 

• Deformasyon ölçmeleri h ıraj, köprü, tünel v.b. büyük yapıların bu bakımdan kontrol 
edilmesi, deformasyon sebebiyle meydana gelebilecek felâketlerin önlenmesi ya da şiddetin 
en aza indirilmesi ve de bu tesislere yapılan ulusal yatırımın korunması bakımından son de-
rece önemli bir araştırma çalışması olup, mühendislik ölçmelerinin özel ve önemli bir 
alanını oluşturmaktadır.Deformasyon çalışmaları içerisinde Jeodezi Mühendisliğinin üstlen-
diği görev ise, deformasyonun gerek yönünü, gerekse hızını her üç boyutta belirleyip, izle-
mek ve sonuçları yorumlamaktır. 

Bu çalışmada yerkabuğunda ve yapılarda meydana gelen dcformasyonların ve deplas-
manların oluşum nedenleri, oluşum zamanı ve sürelerine göre varılabilecek bazı yargılar 
üzerinde durulmuştur. 

l . G İR İ Ş  
Büyük yapılar ve onların yakın çevreleri kalıcı ya da geçici özellikteki değişik faktö-

rlerin etkisi altındadır. Bu faktörler sonucu yapıda tümüyle bir ötelenme (yerdeğişikliği) ya 
da şekil değişikliği meydana gelir. Yapılarda meydana gelen ötelenme deplasman, şekil 
değişikliği ise deformasyon olarak adlandırılır. (ALGÜL 1982, İNAL 1988) 

Deformasyon ve deplasmanların belirlenmesinde jeodezinin üstlendiği görev hareketin 
yönünü ve şiddetim üç boyutlu belirleyip sonuçlan yorumlamaktır. 

Bu hareketlerin bazıları büyük maddi zararlara ve insan kaybına sebep olur, dolayısıyla 
toplum yaşamını etkiler. Bu bakımdan önemli ve ilginçtirler. Bu sebeple de araştırılması, 
onların oluşum mekanizmasını kavramak, böylece isabetli ön tahminlerde bulunmak ve 
önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak amacını taşır. 

Bu tür hareketlerin araştırılmasında herşeyden önce 

- Beklenen hareket tarzı 

- Objeye etki eden kuvvetler 

- Yerel koşullar 

- Meteorolojik koşullar 

hakkında bilgi toplanmalıdır. Bu bilgiler yardımıyla beklenen hareketin kavranmasına uygun 
bir ölçme süreci ve ölçme yöntemi belirlenir. Uygun ölçme yönteminin seçimi objeye ve 
hareketin şekline bağlıdır .Obje üzerindeki karakteristik noktalar ve ağ noktalarından yararla-
narak matematik istatistik yöntemler kullanılarak, kritik noktaların hareketi tesbit edilip, 
yorumlanabilir. Yorumlama sonucu objenin gelecekteki durumu hakkında bilgi edinilebilir. 
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Hareket miktarları ve onların doğruluk oranlan hesaplanmış ise, hareket olayının yo-
rumuna başlanabilir. Yorum ile, 

. Objedeki geometrik değişiklikler tasvir edilir ve objenin gelecekteki durumu hakkı-
nda bilgi edinilir. 

. Esneme ve hareketin hızı gibi hareket değişkenleri belirlenerek objenin durumunda-
ki hareketin kurallara uygunluğu belirlenir. 

Jeodezik çalışmalarda incelenen hareket türleri yavaş ve nispeten düzgündür. Objenin 
davranışı bir yere-zaman fonksiyonu olarak ifade edilir. 

Jeodezinin incelediği hareketler daha çok yerkabuğunda ve yapılarda meydana gelebi-
len hareketlerdir. (ANTONOPOULOS 1985) 

2.  YERKABUĞU HAREKETLERİNİN ÇEŞİTLERİ  

Jeodezi, çok çeşitli olan hareketler içinden ancak oluşumu insan ve çevresi için 
felâkete sebep olanları araştırmaktır. Bu hareketler uzun zaman içinde oluşurlar ve nispeten 
düzgündürler. Yerkabuğu ile yapılarda farkedilebilir. Yerkabuğu hareketlerini aşağıdaki gibi 
ayırmak mümkündür. 

- Tektonik hareketler ki bunlar tektonik tabakaların karşılıklı kaymalarından oluş 
maktadırlar. Bu oluşum yeryüzünün büyük bölgelerine yayılır ve depremlerle yakından ilgi 
lidir. 

- Lokal hareketler, ki oluşum sebebi jeolojik olaylardır. Bu tür olaylara bizzat insan 
lar da sebep olabilmektedir. Bu olayların meydana gelmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. 
Bazı yerleşik bölgelerin kayması buna örnek gösterilebilir. 

2.1.  Tektonik Hareketler 

Tabaka tektoniği teorisine göre, yerkabuğu birbirine göre az çok hareket etmekte olan 
birçok tabakalardan oluşmaktadır. Şekil 1 de tabakaların hareketleri basitleşmiş şekliyle 
görülmektedir. 

Tüm yeryüzünde meydana gelen depremlerde oluşan enejinin en büyük kesimi bu ta-
bakaların uç bölgelerine boşalmaktadır. Bu sebepledir ki depremlerin oluşumuna bu tabaka-
ların neden olduğu kanaatına varılmıştır. 

Şekil 1 deki a halinde tabakalar ayrım eksenine dik doğrultuda birbirlerinden uzak-
laşırlar. Bu oluşum şiddetli bir depreme sebep olmaz. 

 

Şekil 1. Tabakaların hareketleri 
a- Tabakaların uzaklaşması b- Tabakaların kayması 
c- Konvergent hareket (Subduction) d- Konvergent hareket (Akkretion) 
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b halinde iki tabaka birbirinden ayrım ekseni doğrultusunda uzaklaşırlar. Bu durumda 
yer sarsıntısı meydana gelir. Tabakaların yan yana sürtünmelerinden kırılma çizgisi boyunca 
bir gerilim alanı oluşur. Hareketin devam etmesi halinde toplanan gerilim tutucu sürtünme 
kuvvetlerinden fazla olur ve en zayıf noktada çatlak boyunca ilerleyen kırılma meydana gelir. 
Toplanan enerji çoğunlukla sismik dalgalar halinde boşalır. 

 

"" Şekil 2. İki tabakanın ayrım ekseni doğrultusunda uzaklaşması 

a- Gerilimin sıfır olduğu durum b- Gerilim toplanması 

c- Bir deprem sonunda gerilimin sıfır olduğu durum. 

Şekil 1 deki c halinde okyanus tabakasının kara tabakasının altına kaydığı bir okya-
nus ve bir kara tabakası sözkonusudur. Sürtünme sebebiyle bir gerilim alanı oluşur. Kritik 
sınırın aşılması halinde çatlama meydana gelir. Bunu daha büyük şiddetli sismik aktivite 
(deprem) izler. Depremin oluşumu şekil 3 te şematik olarak görünmektedir. 

 

Şekil 3. Karasal ve Okyanus tabakaları arasındaki çatışmadan oluşan deprem işlevi a- 

Sıfır gerilim durumu b- Gerilim toplanması c- Bir deprem sonrası sıfır gerilim 

durumu. 

Şekil 1 deki d hali karasal tabakalar arasındaki yaklaşma (konvergenüik) büyük sis-
mik hareketlere sebep olmakla tanınır. 
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2.2 .  Doğal  Jeoloj ik  Sebepler le  Lokal  Hareket ler  
Kayma olayları bu tür hareketlere karakteristik bir örnek oluşturur. Çoğu kez bu hal, 

havanın veya zamanın etkisiyle dağılıp dökülmeye başlayan bir tabakanın bunun altındaki 
ve bu tesir altında kalmayan ana kütleden ayrılması şeklinde ortaya çıkar. Eğer dış etgenlerin 
etkisi altın- da bulunan hassas denge bozulursa, öz ağırlığın etkisiyle bir kayma meydana 
gelir. Şekil 4 iki ayrı kayma şeklini göstermektedir. Bunlar kayma yüzeyleri bakımından 
ayrılık gösterirler. 
 

Şekil 4. Tipik Kayma Örnekleri 
a- Düzlem kayma yüzeyi üzerinde heyelan b-
Karmaşık kayma yüzeyi üzerinde heyelan. 

2.3. Yeral t ı  Zenginl ik ler in in Al ınmas ı  Suret iyle  Lokal Hareket ler  

Mekanik müdahale suretiyle çoğu zaman jeolojik yapıların dengesi bozulur, O zaman 
yeni bir denge oluşuncaya kadar hareketlilik hali meydana gelir. Buna örnek olarak kömür 
ocaklarında, maden yataklarında ve petrol işletmelerinde meydana gelen yerkabuğu oturma-
ları gösterilebilir. 

2.4. İnşaatlardaki Hareketler 

înşaaüardaki hareketleri iki bölümde ele almak uygun olur. 

- İnşaat esnasındaki deformasyonlar: Bu sırada artan özağırhk nedeniyle yeni bir denge 
oluşuncaya kadar hareketlilik hali meydana gelir. Bu durum inşaatın bitiminden belirli bir 
zaman sonra tamamlanır. 

- Güneş ışınına maruz kalma, ısı değişiklikleri veya su basıncı gibi dış etgenlerin 
sebep olduğu deformasyonlar: Bu durumda yapı çevreye nazaran göreli olarak hareket eder. 
Bu son gruba baraj yapısı tipik bir örnek oluşturur.(ANTONOPOULOS 1985, ÎNAL 1988) 
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3.  HAREKETLERİN İNCELENMESİ  
Daha önce sözü edilen hareketleri belirleyebilmek için eldeki bütün bilgileri topla-

mak gerekir. Jeolojik, meteorolojik ve diğer bilgiler yardımıyla uygun ölçme ve değerlendir-
me yöntemleri geliştirilebilir. Bütün jeodezik ölçme yöntemlerinin temelinde basit bir 
model oluşumu yatar. (PELZER 1976) 

 

Şekil 6. Deformasyon ölçmeleri modeli 

Öncelikle objeyi çok iyi temsil edebilen obje noktalan belirlenmelidir. Bu noktaların 
sayısı objenin yapısına, şekline ve ölçme yöntemine bağlıdır. İkinci olarak bu ağın dışında 
ve objenin etki alanında kalmayan sabit noktalar seçilir. Bu noktalar objeye ait olmadığı 
gibi onun etki alanının da tamamen dışında olmalıdır. Obje noktalan ve sabit noktalar üze-
rinde kenar, açı, semt, yükseklik farkları, konum ve yükseklik koordinat ölçüleri ve bu 
büyüklüklerin değişimleri gibi jeodezik ölçmeler yapılır. Bu ölçme işlemleri, hareketin fre-
kansına bağlı olarak belirli zaman aralıklannda tekrarlanır. Bu suretle bir matematik işlem 
yardımıyla değişik ölçme dönemlerini karşılaştırmak suretiyle noktalardaki konum değişik-
liklerinin tesbiti mümkün olmaktadır. Şekil 6 ya göre objenin çevreye nazaran hareketi 
kesin olarak belirlenebilir. Bazı durumlarda, örneğin tektonik hareketlerde, objenin kesin 
sınırlandınlması mümkün değildir. O zaman sadece objenin şekil değişikliği tesbit edilebilir. 

Uygulanabilir ölçme yöntemi, incelenen problemin çeşidine bağlıdır. Bu hususta 
önemli faktörler, objenin şekli ve büyüklüğü ile beklenen hareketin frekansıdır. 

Ölçme işlemi bitince, ölçülerden kaymalar tahmin edilir ve sonuçlar yorumlanır. De-
formasyon incelemesinde jeodezik araştırmaların gelişimi şekil 7 de şematik olarak gösteril-
miştir. 
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Şekil 7. Deformasyohlann incelenmesinde araştırma aşamaları. 

1970 li yılların başlarında defbrmasyon analizi için istatistiki yöntemler gelışujıhîı. 
Daha sonra sonuçlar geometrik olarak açıklanıp yorumlanmağa çalışıldı. Son senelerde ise 
malzeme sabiti v.b. gibi jeofiziksel büyüklüklerin de dikkate alındığı yeni ölçme yöntemleri 
geliştirilmektedir. 

4 .  HAREKETLERİN GEOMETRİK YORUMU 
Deformasyon analizinde tekrarlanan ölçmeler dayanılarak istatistik yöntemler yardı-

mıyla obje noktalarının belirgin kaymaları tesbit edilir. Bu yöntemler kullanılan modellere 
bağlıdır. 

Mutlak model durumunda dayanak notalarının sabitliği araştırılır. Noktaların birkaçı 
sağlam değilse, hareketli dayanma noktalarını meydana çıkarmak için, özel lokalleştirme al-
goritması kullanılır. Hareketli noktaların kaymaları sağlam noktalara göre hesaplanır. 

Geometrik ölçmeler yardımıyla belirli bir zaman anında objenin belirli bir durumu 
tesbit edilir. Tesbit edilen bir çok durum karşılaştınhrsa, objenin değişim durumu ortaya 
çıkar. Fakat esas yoruma ancak "zaman" boyutunun dikkate alınmasi ile ulaşılabilir. Hareke-
tin hızı zaman akışı içinde objenin hareketini değişimlerini tanımlar. Şekil 8 de bir noktanın 
tek boyutlu bir hareketi tasvir edilmiştir. Kayma fonksiyonunun zamana göre 1. türevi hıza 
eşittir. 

Hız= -------    , şekil 8'de görülen açısının tanjantına eşittir. 
dt 

 

Şekil 8. Bir noktanın hızı 

Hızın değişimini yansıtan ivme, kayma fonksiyonunun zamana göre ikinci türevidir. 
(ANTONOPOULOS 1985) 




