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ÖZET 

Jeodezik Ağlarda gerçekleştirilen ölçülerin topluca değerlendirilmesi sürecinde: ölçülerin 
dengeli değerleri ile bilinmeyenlere ilişkin kesin değerleri, ölçülerde ortaya çıkan olası uyuşu m-
suzluklar nedeniyle bozulmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak; söz konusu uyuşumsuzlukların 
da güvenilir bir biçimde belirlenebilmesi amacıyla, ele alınan ağ, tasarım aşamasında güvenirlik 
ve duyarlık yönünden en uygun duruma getirilir. 

Uygulamada ise eldeki kısıtlı olanaklar nedeniyle, jeodezik ağlar belli bir doğrulukta ve du-
yarlıkta kalmakta, güvenirlik istekleri üzerinde de pek fazla durulmamaktadır. Bu nedenle söz 
konusu ağlarda, kesin değerleri bozan uyuşumsuz ölçülerin tanınması önemli bir sorun olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Bu makalede, temel bilimler ve mühendislik çalışmalarında hızla kullanıma giren ve jeodezik 
uygulamalarda uyuşumsuz verilerin belirlenmesinde oldukça kullanışlı görülen Fuzzy Logic 
(Bulanık Mantık) yaklaşımı ele alınmaktadır. Yukarıda sözü edilen gerçek ağlardan birisi sayısal 
uygulama modeli olarak seçilmekte, ulaşılan sonuçlar diğer alternatif uyuşumsuz ölçü belirleme 
yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak irdelenmektedir. 

1. GİRİŞ 

Bilimsel çalışmalara ve mühendislik hizmetlerine referanslık eden Jeodezik Ağla-
rın, her şeyden önce üstlendikleri sorumluluklar ve kendilerinden beklenen işlevleri 
gereği; doğruluk, duyarlık ve güvenirlik yönünden eksiksiz olarak kurulmaları gerekir. 
Böylece, Jeodezik Ağlarda gerçekleştirilen ölçülerin topluca değerlendirilmesi aşama-
sında; gözlemlerin herhangi birinde ortaya çıkması beklenen rasgele özellikli ölçü ha-
talarının yerleri büyük bir olasılıkla tam olarak belirlenebilmekte ve ağlardan beklenen 
istekler güvenilir biçimde karşılanabilmektedir. 

Jeodezik ağlarda elde edilen gözlemler her bir ölçme oturumu için aletten, ölçüyü 
yapan kişilerden ve çevre koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle, büyük-
lükleri ve özellikleri bakımından farklılıklar göstermekte ve bu duruma uygun olarak da 
kaba, sistematik ve rasgele ölçü hataları şeklinde ele alınabilmektedirler. Bunlardan 
kaba ve sistematik ölçü hataları bütün gözlemlerden ölçülerin tekrarı, uygun ölçü ve 
hesaplama teknikleri kullanarak ayıklanmış olsalar bile; ortaya çıkış nedenleri hiç bir 
zaman tam olarak bilinemeyen, rasgele karakterli olanları ölçülerden ayıklanamaz. Hata 
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kuramı bakımından tamamen rasgele karakterli olan bu hataların bütün gözlemlerde her 
zaman bulundukları ve ölçüleri olumsuz yönde etkiledikleri varsayılır. Bu nedenle, 
jeodezik ağlan tanımlı kılan tüm doğrultu, uzunluk ve uydu gözlemleri, kaba ve siste-
matik hatalardan ayıklanmış olsalar bile, bazı rasgele ölçü hatalarının da etkisiyle, az da 
olsa aralarında bazı tutarsızlıklar gösterirler. Ölçüler arasındaki bu tutarsızlıklara neden 
olan söz konusu ölçü hataları aynı zamanda rasgele özelliktedirler ve ancak matematik 
istatistik yasalarına göre incelenebilirler. Bu durum, söz konusu hataların bir ölçme 
işleminde aynı özelliklere sahip istatistik büyüklükler olmaları ve ortak bir istatistik 
dağılım sergileyeceklerini göstermektedir. Ancak, bir ölçme grubu için bunlardan bazı-
ları rasgele ölçü hatası özelliğinde olmasına karşın, değerce diğerlerinden büyük olup, 
belli sınır değerlerini aşmakta ve hatta istatistiksel anlamda normal ölçülerden farklı dış 
merkezli bir başka istatistik dağılıma uyabilmektedirler. Normal yayılmış ölçülerin 
ortak istatistik dağılımını bozan söz konusu ölçüler, istatistik parametre kestirimi yö-
nünden istenmeyen ölçü değerleri olmakta ve hata kuramı bakımından uyuşumsuz göz-
lemler olarak adlandırılmaktadırlar. Jeodezik Ağların kalite ve güvenirliğini olumsuz 
yönde etkileyen bu tür ölçülerin, uyuşumlu diğer normal ölçüler arasından belirlenip 
ayıklanmaları için farklı istatistik yaklaşımlar kullanılmaktadır: Geleneksel Uyuşumsuz 
Ölçü Belirleme Yöntemleri, Robust Kestirim Yöntemleri ve Fuzzy Logic (Bulanık Man-
tık) Yaklaşımı.... 

Bunlardan, Geleneksel Uyuşumsuz Ölçü Belirleme yöntemlerinde temel mantık; 
gözlemlerden sadece bir tanesinin uyuşumsuz ölçü olduğu varsayımından hareketle bu 
ölçünün istatistiksel yöntemle belirlenmesi (Data-Snooping) sürecine dayanır. Ancak, 
bir ağda tüm jeodezik gözlemlerden iki veya daha fazlasının uyuşumsuz ölçü olabile-
ceği göz önüne alınırsa, Data-Snooping yöntemi bu şekliyle doğrudan uygulanama-
maktadır. Böyle durumlarda uyuşumsuz gözlemlerin belirlenmesi sürecinde her yinele-
me adımında, istatistiksel anlamda en büyük düzeltmeye sahip ölçü uyuşumsuz ölçü 
kabul edilir, ölçü kümesinin dışına alınır ve yineleme işlemi arda kalan ölçülerde hiç bir 
uyuşumsuz ölçü kalmaymcaya kadar sürdürülür.   Bu süreçte, kurulan hipotezler için 
ölçüler kümesini temsil eden bir kuramsal varyans değeri (ö"0 ) kullanılır. Hesaplanan 
test büyüklüğünün karşılaştırması işlemi; seçilen a yanılma olasılığı ile normal dağılım 
tablolarından alman sınır değerine göre yapılır. Kuramsal varyansın (<J0 ) bilinemediği 
durumlarda, deneysel olarak bir tanı değerlendirme modeli ile ölçülerden kestirilen 
deneysel değerleri <T0 kullanılır. Sınır değeri olarak da f=n-u+d serbestlik derecesine 
ve O, yanılma olasılığına göre X -tau veya t-student dağılım tablolarından alman 
değerler kullanılmaktadır. 

Robust yöntemlerinde ise uyuşumsuz ölçülerin belirlenmesi sürecinde; parametrele-
rin kestirimi sırasında normal ölçülerin ilk ağırlığı değiştirilmez. Ancak normal ölçüle-
rin dağılımına uymayan dış merkezli uyuşumsuz ölçülerin ağırlıkları, her yineleme 
adımında düzeltmelerin büyüklüklerine ilişkin bir fonksiyona bağlı olarak sıfıra yaklaş-
tınlmaktadır. Böylece uyuşumsuz ölçüler, parametre kestiriminde etkisiz kılınarak 
robust ağırlıklarından tamnabilmektedir. 
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Uyuşumsuz ölçülerin belirlenmesinde kullanılabilen bir diğer düşünce: "hatası bü-
yük olan ölçünün düzeltmesi de büyük, hatası küçük olan ölçünün düzeltmesi de küçük 
olur" düşüncesinin geçerli olduğu Fuzzy Logic (Bulanık Mantık) yaklaşımıdır. Ölçü, 
hata ve düzeltmeleri arasında böyle bir mantıksal ilişkisinin varlığı, fuzzy küme düşün-
cesinin uyuşumsuz ölçülerin belirlenmesinde ya da ayıklanmasında kullanılabileceğini 
göstermektedir. Bu düşünceden hareketle: başlangıçta seçilen bir istatistik test işlemiyle, 
normal olan ve olmayanlar şeklinde iki alt kümeye ayrılabilen ölçüler arasında; "kaba 
hatalardan etkilenmiş gözlemler için: normal olmayan düzeltmeler üzerinde en büyük 
etkisi ile normal olan düzeltmeler üzerinde en küçük etkisini gösteren" üyelik değerleri 
belirlenir. Böylece, düzeltmeler ve hatalar arasında kurulan üyelik ilişkileri, gözlemlerin 
uyuşumlu ve uyuşumsuz ölçüler olarak tanınmasında etkin bir görev üstlenmektedir. 
Üyelik ilişkilerinin bu etkin görevi; özellikle kendisini ölçülerin uyuşumlu ve uyuşum-
suz olarak ikiye bölünmesinde kullanılan sınır değere yakın yerlerde daha açık bir şe-
kilde göstermektedir. 

Sonuç olarak, kalite yönünden en uygun duruma getirilmiş jeodezik ağlarda, uyu-
şumsuz ölçü belirleme yöntemlerinin benzerlikleri ve birbirlerine göre üstün tarafları 
kolaylıkla karşılaştırılıp tartışılabilir. Ancak burada konu, uygulamada çoğunlukla kar-
şılaşılabildiği gibi; salt alt yapı hizmetlerine yönelik olarak kurulan ve bu durumun bir 
sonucu olarak da özellikle kalite yönünden zayıf kalan ağlarda ele alınmaktadır. Böyle-
ce, fuzzy mantıksal yaklaşımının uyuşumsuz ölçü belirleme sürecindeki yeterlilikleri ve 
tutarsızlıkları, gerçek bir sayısal uygulama modelinde de gözden geçirilmekte ve davra-
nışları incelenmektedir. 

2» DÜZELTMELERLE ÖLÇÜ HATALARI ARASINDAKİ 
İLİŞKİLER 

Ölçü hatası, ilk bağımsız ölçülerin kendi aralarındaki tutarsızlıkları olarak tanımla-
nırken; düzeltmeler bir matematik modele göre kestirilen ölçülerle ilk bağımsız ölçüle-
rin farklılıkları olmaktadır. Böyle bir durumun matematik modeli, 

L = /(JC0) + Ax + A    ;    P = —-C~] ; Gauss-Markoff Modeli   (1) 
m0 

ile tanımlanır. Burada, «.ölçü ve u: bilinmeyen sayısı olmak üzere; Anxu : (rankA< u) 

katsayılar matrisidir. Xux]: bilinmeyenler, A^j ve LnxX 'de ölçü hataları ve ölçü 

vektörünü, f(xQ): bilinmeyenlerin yaklaşık değerlerinin ölçülere ilişkin bir fonksi-

yondan oluşturulan vektörü göstermektedir. Ayrıca, Ca: ölçülere ilişkin varyans-

kovaryans matrisini ve P :  ölçülerin ağırlık matrisini, <70    birim ölçünün kuramsal 
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varyansım göstermektedir. Gauss-Markoff modelinde ölçülerle bilinmeyenlerin yakla-
şık değerlerinden yararlanarak; 

l = L- f(x0)   ; Küçültülmüş Ölçüler Vektörü         (2) 

elde edilir. 
Bu ölçüler,   ilk ölçülere benzer istatistik özelliklere sahip değerlerdir. Buna göre 

V jPv = mİn.     En Küçük Kareler kestirim kullanılarak yapılan dengeleme hesabı 
çözümü sonucunda; 

V = -(/- AN~]ATP)l ; Düzeltmeler Vektörü  (3-a) 

hesaplanabilir. Burada;   Nıau — A PA : normal denklem katsayıları matrisi ve  Inxn 

birim matrisi göstermektedir. (2) bağıntısı, (1) eşitliği ile birlikte ele alınırsa, 

l=L-f(xo)= Ax + A (3-b) 

şeklinde yazılarak düzeltmelerin ölçü hataları türünden ifadesi, 

v = -{I-AN~xATP)A (4-a) 

olarak elde edilir. Aynı şekilde (4-a) dönüşüm bağıntısı, 

Qvv =QırQü (4-b) 

öw =Qıı ~AN~]AT ; Düzeltmelerin Ters Ağırlık Matrisi (4-c) 

olmak üzere; 

v = -QwPA=-RA (4-d) 

şeklinde de ifade edilebilir. Burada; 

R = QVVP        (4-e) 

İzdüşüm ya da Redundans matrisidir. 
Ölçü hataları ile düzeltmeler arasındaki dönüşümünü veren (4-d) bağıntısı daha açık 

bir şekilde yazılırsa, 
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vı rn     r22     rM     ...     r2n      A2 
v3   = A 3       C4_A 

3 *31         r32         r33        —        r3» *■      " 

-V«J L^ı        f»2        r»3      —        rım J L      "- 

ifadesi elde edilir. 

(4) bağıntılarında ölçü hataları ile düzeltmeler arasındaki dönüşümü gösteren 
redundans matrisi (i?) : nxn boyutunda İdempotent özellikte negatif olmayan tanımlı 

(non-negatif definit) kare bir matris olup jeodezik ağlar için dolu bir matrisdir. ru kö-
şegen terimleri 0(rn (1 aralığında değerler alabilen ve aynı zamanda da her bir ölçünün 
denetlenebilirliğini gösteren daima pozitif değerli kısmi redundanslardır. Bir ağda R 
matrisinin izi ya da rn kısmi redundans değerlerinin toplamı rangına eşit olup,  aynı 

zamanda global bir güven ölçütü olan r = n—u + d = /,ru fazla ölçü sayısına da 
eşittir. Benzer şekilde, hataları gizleme payı (absorbsiyon değeri); İz(I-R)=u-d olarak 
hesaplanabilir. Dolayısıyla R matrisi rank düşüklüğüne sahip bir matris olmaktadır.  rtj 
köşegen dışı terimleri pozitif olabileceği gibi negatif değerler de olabilir ve bunların 
köşegen terimleri ile aralarında: R ve (I-R) matrislerinin non-negatif definit özelliğin-
den  kaynaklanan;    r~   < J(l — rn)(l-rjj)    ve   \rtJ   < Jru r^ ,   aynı   şekilde 

İdempotent matris olma özelliğinden dolayı da r^ < •^'/,-(l-'*,•,•) ve \ri}   < Jr^ (l-fjj) 

ilişkileri bulunmaktadır 141,1201. 

Bir dengeleme probleminin En Küçük Kareler çözümü sonucunda, (3) eşitliğinden 
hesaplanabilen ölçü düzeltmelerine her zaman ulaşılabilir. Buna karşın, R matrisinin 
rank düşüklüğüne sahip olması nedeniyle: (4-d) bağıntısında, her iki vektör arasında 
birebir pozitif tanımlı bir ters dönüşümün olamayışından ötürü, ölçü hataları tek anlamlı 
olarak hesaplanamamaktadır. Bu durumda uyuşumsuz ölçülerin belirlenmesi amacıyla 
önerilen gerek geleneksel uyuşumsuz ölçü belirleme, gerekse robust yöntemlerinde: A(. 

ölçü hataları yerine bunlara karşılık gelen V(. düzeltmelerinin istatistiksel büyüklükleri 
ele alınır. Halbuki, (4) bağıntılarından da görüleceği üzere; düzeltmeler, ölçü hataları-
na, ölçü ağırlıklarına, ağın geometrik şekline ve parametre kestiriminde kullanılan amaç 
fonksiyonuna bağlı değerlerdir. Bu durum, düzeltmelerin sadece kendilerine karşılık 
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gelen ölçü hatalarının istatistik özelliklerini doğrudan yansıtmadıklarım, aynı zamanda 
tüm diğer ölçü hatalarının 

n 
vi=~İLriJ &j\Cı=1.2.3....n)    (5) 

7=1 

biçiminde doğrusal bir fonksiyonu olduklarını göstermektedir. 

Bu ilişkiye göre; bir düzeltmeyi her bir ölçü hatası, redundans matrisinin ilgili satı-
rında bulunan elemanların büyüklüğü oranında etkilemektedir. Bu satırdaki ru   kısmi 

redundans değerinin AV.   çapraz   redundans değerlerinden büyük olması, hatta  bire 

yakın bir değer olması durumunda; bir ölçünün hatası düzeltmesi üzerinde tamamıyla 
etkin bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda söz konusu bu özelliğin bir sonucu olarak, 
ölçü hataları ile düzeltmeler arasında: kaba hatalı ölçünün düzeltmesinin büyük ve az 
hatalı ölçünün düzeltmesinin de küçük olur düşüncesi, fuzzy mantıksal ilişkisinin teme-
lini oluşturmaktadır. Buna karşın, çapraz redundans değerleri kısmi redundans değerle-
rinden daha büyük olduğu durumlarda bir düzeltme, diğer ölçü hataları tarafından daha 
fazla etkilemiş olacaktır. Bu durumda hatasız bir ölçü kaba hatalı bir ölçüymüş gibi 
yorumlanarak, sonuçta yanlış bir karar verilmiş olacaktır. Uyuşumsuz ölçülerin belir-
lenmesinde zaman zaman karşılaşılan bu gibi belirsizlikleri daha açık ve anlaşılır bir 
hale getirmek için ölçü hataları ve düzeltmeler arasında fuzzy mantık (Bulanık mantık) 
kuramına göre kurulan üyelik ilişkilerinden büyük oranda yararlanılmaktadır. 

. 3.   UYUŞUMSUZ     ÖLÇÜLERİN     YEMELLEŞTİRİLMESİNDE 
FUZZY YAKLAŞIMI ■      . 

Bir dengeleme hesabı sonucunda kestirilen parametrelerin doğruluğu, çözüm için 
kurulan matematik modelin, fiziksel ve geometrik gerçekleri doğru ve eksiksiz olarak 
yansıtması ile yakından ilgilidir. Bu   durum uygun bir model hipotezi kurularak test 
edilir. Ölçülerin ö*0 öncül ( a priori) ve <x0 soncul ( a posteriori) varyansları ara-
sında, kuramsal anlamda <T0 {<J0 eşitsizliği geçerlidir. Gözlemlerden bazılarının kaba 
hatalı olması nedeniyle bu durum deneysel olarak gerçekleştirilemez. Varyanslar ara-
sındaki bu eşitsizliğin, <J0 )<70 şeklinde gerçekleşebileceği ve bütün işlemlerde her 
ikisinin ümit değerlerinin aynı olacağı varsayımından hareketle; 

Ho :<J0 =a0 =<J ;   Sıfır Hipotezi      (6-a) 
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Hs : &% )crl ;Seçenek Hipotezi   (6-b) 

şeklinde model hipotezi kurularak test edilir. Gözlemlerle ilgili   <j\ öncül kuramsal 
varyans değerinin bilinmesi durumunda hipotezin geçerliliğinin irdelenmesi için, f-n-
u+d serbestlik derecesini göstermek üzere; 

f er2 T = l—£-        ;Test 
Büyüklüğü (7-a) 

hesaplanır. İstatistik anlamda % -Dağılımında olan test değeri (T) , önceden seçilen 

belli bir OL -yanılma olasılığına göre ilgili dağılım tablolarından alman q = % r \~a 

sınır değeri ile karşılaştırılır. 
2 2 

Gözlemlerin <J0 öncül kuramsal varyansın deneysel değeri (s0 ) herhangi bir 

şekilde ilk ölçülerden kestirilebiliyorsa: (<T0 ) varyansımn dengeleme sonucunda dü-

zeltmelerden hesaplanan   soncul değeri m0 kullanarak; model hipotezi bu deneysel 

değerlerin ümit değerleri arasında kurulmakta ve bu durumda da m0 )s0 olmak üzere; 

T = —Y~ ;        Test Büyüklüğü   (7-b) 

şeklinde hesaplanmaktadır. Söz konusu test değeri de merkezi F dağılımına uyar. Ben-
zer şekilde, q karşılaştırma değeri de X -dağılım tabloları yerine merkezi F-Fisher 
dağılım tablolarından alınır. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda: 

* T{q   ise ; «-yanılma olasılığı ile Ho hipotezi kabul, Hs seçenek hipotezi ret 
edilmektedir. Yorum: Kurulan matematik model, problemin fiziksel ve geometrik ger-
çeklerini doğru ve eksiksiz olarak yansıtmaktadır. 

* T)q   ise ; a -yanılma olasılığı ile Ho hipotezi ret, Hs seçenek hipotezi kabul 
edilmektedir. Yorum: Kurulan matematik model, problemin fiziksel ve geometrik ger-
çeklerini tam olarak yansıtmamaktadır. Ya da gözlemlerin herhangi birinde veya birka-
çında, rasgele ölçü hataları sınırında kalan bir kaba hatanın varlığı söz konusudur. 

Matematik modelin doğru ve eksiksiz kurulduğu dengeleme problemlerinde; model 
hipotezinin geçersiz çıkmasına neden olan böyle bir ölçünün belirlenmesi amacıyla, her 
bir Ag ölçü hatası için 
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HQ : E {A,} = O ;Sıfır Hipotezi    (8-a) 

Hs : E {A,.} * O; &çeweA: flî>otezi (8-b) 

şeklinde kurulur. 
Uygulamada, çoğu zaman ölçü hataları bilinemediğinden (8) hipotez testi her bir 

ölçünün düzeltmesi esas alınarak, 

Ho : E{V(} = 0; Sıfır Hipotezi    (9-a) 

Hs : E{V; } * 0; Seçenek Hipotezi (9-b) 

kurulmakta ve istatistik olarak irdelenmektedir. 

Her bir ölçü için, birim ölçünün varyans değerinin (<JQ ), bilinmesi halinde, 

lvı I ti = ------ . € TV(O.l) ; Normal Dağılımın Test Büyüklüğü (10-a) 

2 
ve kuramsal varyansm yerine deneysel varyans değerinin (m0) kullanılması durumunda 
ise, 

vJ 
t t  = ------ /== € î"(0-l) ; Tau Dağılımının Test Büyüklüğü (10-b) 

bağıntısından hesaplanır. Bu durumda test değeri (tt), seçilen öf yanılma olasılığı ve 
f=n-u+d serbestlik derecesine göre t-student dağılımına ilişkin tablo değeri kullanarak, 

J777 
V f-\ i-OSa 

T = -======== ; Tau Dağılım Tablo Değeri (Sınır Değeri) (10-c) ile karşüaş- 
-y f ~l + tf-ı,ı-o.5a 

tınlır. 
Bu karşılaştırmalara göre bütün düzeltmeler, sınır değeri aşanlar (düzeltmeleri nor-

mal olmayan) F\Vj} ve aşmayanlar (düzeltmeleri normal olanlar) P{vf.} diye iki 
gruba ayrılırlar. 

Düzeltmelerin bu şekilde sınıflandırılması işleminde; istatistik olarak seçilen sınır 
değere her iki yönden limit durumda yakın olanların arasındaki farkm çok küçük olma-
sına karşın bunların farklı gruplarda ele alınması söz konusu olmaktadır. Bu durum, 
düzeltmelerin sınıflandırılmasına paralel olarak sınır değere yakın düzeltmelere karşılık 
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gelen ölçü hataları için bir belirsizlik (bulanıklık) oluşturmaktadır. Böyle bir belirsizliği 
daha açık ve anlaşılır bir hale getirerek, hangi ölçünün uyuşumsuz, hangi ölçünün uyu-
şumlu olduğuna daha kesin bir şekilde karar verebilmek için ölçü hataları arasında ku-
rulan fuzzy üyelik ilişkilerinden yaralanılır. Böyle bir ilişki için, düzeltmeler arasında 
kurulan üyelik ilişkilerinden ve Redundans matrisinden (R) yararlanılır. (8-b) hipotez 
testi sonucunda; sınır değeri aşan ve F{v(-} alt kümesine dahil düzeltmelerin üyelik 

ilişkisi "1" e yakın, sınır değerin altında kalarak P\yt} alt kümesine girenleri sıfır ve 
sınır değere yakın olanları da (0,1) aralığında herhangi bir değeri alacak şekilde, büyük 
bir  olasılıkla  kaba  hatalardan  etkilenmiş  düzeltmelere  ilişkin  üyelik fonksiyonu 
MFM; 

l/fa)    ;   t,)t 

f\yt} •' Düzeltmelere ilişkin test büyüklüklerinin sınır değerden sapma oranlarına 
göre üyelik ilişkilerini belirleyen korelasyon fonksiyonu 

deneysel olarak tanımlanır ve bu fonksiyon yardımıyla düzeltmelerin üyelik ilişkileri 
belirlenmiş olur. Artık,    P\y(} alt kümesine giren düzeltmelerin üyelik değerleri, 

HF (v;) fonksiyonundan yararlanarak, 

Mp(Vİ) = 1~MF(Vİ) ' Büyük bir olasılıkla kaba hatalardan etkilenmeyen dü-
zeltmelere ilişkin üyelik fonksiyonu (11-b) bağıntısından hesaplanabilir. 

Bu duruma bağlı olarak ölçü hataları arasındaki fuzzy üyelik ilişkilerini belirlemek 
için redundans matrisinden (R) yararlanılır. Bu matris her satırındaki en büyük değerli 
elemanına göre; 

ÎV=J^L (y = U,3 ... )    d2) 
rnax(^.) 

satır satır normlandınlarak bütün elemanları 0 < 7-- 5ı 1 aralığında değerler alabilen 

bağıl bir R Redundans matrisi elde edilir. Bu matrisin satırları ölçü hatalarının her-
hangi bir düzeltme üzerindeki etkisini ve sütunları da herhangi bir ölçü hatasının dü-
zeltmeler üzerindeki bağıl etkisini göstermektedir. 

Düzeltmelere benzer şekilde ölçü hatalarını da iki farklı grup halinde ele almak 
mümkündür. Bu gruplardan biri, anormal düzeltmeler üzerinde en büyük etkiye sahip 
ölçü hatalarının bulunacağı A alt kümesi, diğeri bu kümenin tümleyeni olan ve normal 
düzeltmeler üzerinde en küçük etkiye sahip ölçü hataların bulunacağı B kümesidir. Bu 
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kümelerin her birine giren ölçü hatalarının arasındaki fiizzy üyelik ilişkileri de: A 
kümesi için //^(A,) ve B kümesi için de //B(A() olmaktadır. Söz konusu fonksi-
yonel ilişkiler, R bağıl redundans matrisinin elemanlarından ve düzeltmelere ilişkin 
JUF (vt) ve JUp (v,) üyelik fonksiyonlarından yararlanarak aşağıdaki gibi hesaplanırlar. 

Önce FyVj} kümesine ait üyelik değeri, juF (yt) > 0.5 olan düzeltmeler üze-
rinde i. ölçü hatasının en büyük bağıl etkisi, 

7ji=Max{rki) (13) 
k=u,v,....e 

aranır. Daha sonra, bu ölçü hatasının üyelik fonksiyonu; 

///A,.) = r,,.*// i ,(v(.)         (14)  

olarak hesaplanabilir. Görüldüğü üzere, (13) eşitliğindeki 7»  ve JUF{Vj) çarpanları-

nın her ikisi aynı anda bire yaklaşmadıkça    JUA (A(.)   değeri de bire yaklaşmamakta- 
dır. Bu değer büyük bir olasılıkla kaba hatalardan etkilenmiş düzeltmeler üzerinde en 
büyük etkiye sahip ölçü hatasına eşdeğer olmaktadır /25/. 

Benzer şekilde, B kümesine ilişkin üyelik fonksiyonu da 

juB(Ai) = (LQ-rmi)xJup(vj) (15) 

şeklinde yazılabilir. Burada; P kümesine ait üyelik ilişki değeri  /Jp(yj)> 0.5  olan 
düzeltmeler üzerinde i. ölçü hatasının maksimum bağıl etkisi, 

rmi =Max(7ki) (16) 
k=x,y, ... z 

olarak hesaplanabilir. 

Bu durumda da (X~r
mi) ve Mp(vj) çarpanları aynı anda bire yakınsarsa, 

//^(Aj.) değeri de bire yakınsamaktadır. Böyle bir fonksiyonel ilişki de; büyük bir 
olasılıkla kaba  hatalardan etkilenmeyen düzeltmeler üzerinde en küçük etkiye sahip 
ölçü hatalarını göstermektedir. 

Kaba hatalardan çok etkilenen gözlemler, normal olmayan düzeltmeler üzerinde et-
kileri en büyük olanlarıdır. Aynı şekilde bu gözlemler normal düzeltmeler üzerinde de 
en küçük etkiye sahip olanlarıdır. (14) ve (15) eşitlikleriyle hesaplanan üyelik değerle- 
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