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1 : 500 ÖLÇEKLİ TOPOÖRAFİK PLANLARIN    .
SIHHATİ

Yazan Çeviren
L.' YA. KEL'MAN Erdoğan  ÖRÜKLÜ

(İstanbul)

Plân üzerindeki bir noktanın konum hatası,  hakiki durumuna göre
olan rölatif  kaymanın büyüklüğü ile gösterilebilir.  Yani,  ölçü yaparak
elde edilen x, y koordinatları ile, aynı koordinat sistemindeki  X,  Y ha-
kiki koordinatları arasındaki farktan bulunur.

A x  =  x  -  X
A y  =  y  —  Y (1)

Burada Ax ve Ay, koordinat  eksenleri  yönündeki  hakiki  hatalardır.
Koordinat eksenleri yönündeki tesadüfi hatalardan, bir noktanın konum

hatası için m =   V  m2x + m2y (2)

büyüklüğünü  bulabiliriz  ki,  bu  plânın  hassasiyetini  karak-
terize eder.  Genellikle noktaların hakiki  koordinat hataları  bilinmez.
Bir plânın hassasiyetini bulmak için araştırma yapıldığında, kesin me»
tod ile analitik olarak elde edilen koordinatları hakiki koordinatlar ola-
rak  alır,  bunları  grafik  olarak  elde  edilen  koordinatlarla  mukayese
ederiz. Bu tip bir araştırma çok yorucu olduğundan pek sık kullanılmaz.

Plân  hassasiyeti  için  diğer  bir  kriter,  özellik  arz  eden  belli  başlı
noktalar  arasındaki  rölatif  konum hatasıdır,  Bu  hata  arazide  ölçülerek
bulunan uzunlukla  plân  üzerinde,  aynı  noktalar  arasında  grafik  olarak
bulunan uzunlukların karşılaştırılması sureti ile elde edilir. Bu araştır-
ma yöntemi geniş çapta kullanılır ve noktalararası  rölatif konum hata-

(*)  Amerikan Jeofizik  Birliği  tarafından Rusça aslında tercüme edilerek
«Geodesy and Aero - photography No. 3 1970» adlı dergide yayımlanan
İngilizce  metninden  aynen  çevrilmiştir.

3



sini karakterize eder ve özellikle plânların başlıca kullanıcısı olan plân-
cıların ilgilendiği hassasiyeti verir.

1  :  500 ölçekli  plânların hassasiyeti  üzerine  araştırmalar  tekrar,
tekrar  yapılmıştır,  (Gerzhula,  Krumelis,  Pavlov,  Tolgskiy,  Kharakhnin  ve
diğerleri). Otoritelerin büyük çoğunluğunun elde ettiği  sonuçlara göre,
bir  noktanın konum hatası,  Jeodezik nirengi  şebekesine göre 0.20 m. yi
geçmemekte, halbuki civar noktalara göre olan rölatif konum hatası 0.16
m. olmaktadır. Bu değerler, teorik hesaplamalarla birlikte yer ölçmelerin-
de kullanılan aletlerin teknik sınırlarına da uygun düşmektedir.

Bununla beraber, problemin durumuna bağlı  olarak, özel surette ya-
pılmış  ve bir  dereceye kadar  sübjektif  bütün araştırmaların yapıldığı  da
belirtilmelidir.

Araştırmalar  göstermiştir  ki,  bütün  noktalardaki  hakikî  konum
hataları  gerek  ilk  istasyon  noktalarına  göre  ve  gerekse  rölatif  konum
hataları,  talimatlarda gösterilenlerden mühim bir  miktarda büyüktür.
Bu husus, özellikle değişik tarihlerde yapılmış  ölçülerin birleşme yerle-
rinde kendini gösterir. Bu durum, son zamanlarda 1 : 500 ölçekli topog-
rafik plânların hassasiyeti üzerine yeniden bîr araştırma yapılmasına se-
beb olmuştur.

Araştırmalarda  kullanılan  metod,  arazi  çalışmaları  ile  birleştirilme»
diğinden  tafsilat  noktalarındaki  hataların  tesbiti,  kontrol  şebekesindeki
istasyon noktalarına olduğu kadar,  ölçü neticesinde bulunan noktalara
göre de mümkün olmuştur. Bunun için araştırmacılar, ölçüleri, şu veya
bu  şekilde  birbirinden  ayrı  olarak  iki  defa  ölçülmüş  fakat  aynı  mevzii
koordinat sistemine bağlı  topoğrafik  plânları  kullandılar.  Araştırmacı-
lar,  endüstriyel maksatlar  için  çeşitli  yollardan (özellikle son 10 yıl
yıl  içinde)  44  değişik  araştırma  ve  araştırma  -  plânlama organizasyonu
tarafından  Moskova  civarında  12  şehir  arazisinde  yapılan  ölçüleri  kul-
landılar. Toplam olarak, 136 çift plân - çete paftası ve iki defa ölçülmüş
128 arazi  pafta kopyası  kullanıldı.  Plançete paftaları  ile,  genellikle plân-
lamada baz olarak kullanılan ozalid kopyalar üzerindeki  analizler  ayrı
ayrı yapıldı.

Bir  arazi  noktası  N'nin  (Şekil  :  1),  hakikî  konumu  X,  Y koordi-
natları  ile belli  edilir.  N' (x',y') ve N" (x",y") 1 ve 2 no. lu ölçmeler-
den N noktası için bulunan yenî konumlardır, keza A' ve A" de sırası
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ile  N'  ve  N"  noktalarının  hakiki  hatalarını  gösterir.  N'  ve  N"  noktalan
arasındaki d mesafesi koordinat eksenleri üzerine olan izdüşümü ile ifa-
de edilecek olursa,

ve N'  ve N" noktalarının hakiki  rölatif  konum hatalarını  karakterize
eder. Belli  bir Ni nokta serisi için, değerlerinden noktaların rölatif du-
rum hatalarını veya koordinat eksenlerine göre rölatif konum hataları-
nı tesbit edebiliriz.

Harita üzerindeki bir N noktasının hakiki konum hatası  A' yü iki

kısımdan ibaret düşünebiliriz : Sistematik hata     <r    ve tesadüfi hata ?)'.
Ölçme  istasyonu  Si  noktasından  ölçüleri  yapılmış  bir  grup  nokta  için
hataların incelenmesi neticesi, sistematik kısmın, belkide poligon ölçü-
sü ve aletin istasyonda cihetlendirme ve merkezlendirilmesinden, koordi-
natlardan istasyon tesisi  v.s. gibi  sebeblerden ileri  geldiği  anlaşılabilir.
Mira okumalarındaki hatalar tesadüfi karakterdedir. Buna benzer şekilde
N" noktasının hakiki hatası A" yü de kısımlara ayırabiliriz.
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(11) - (13) formülleri yardımı ile, sistematik hatalar giderildikten sonra
koordinat  eksenlerinden  çift  ölçü  yapılarak  elde  edilen  silsilelerdeki
karesel ortalama hatalar m'x, m'y ve m' hesaplanır.

Her bir kısım (gözlemler grubunun) işlem sırası şöyledir,

1 ve 2 no'lu plânlardan, üzerinde mm taksimat olan 25 cm lik bir
cetvel yardımı  ile bütün noktaların grafik koordinatları  tayin edilir.  [1]
no'lu araştırmaya göre bir doğru parçasının tayinindeki karesel ortalama
hata  ±  0,10 mm dir.

Ölçülen  grafik  koordinatlara,  kopyalardaki  distorsiyon  sebebi  ile
verilmesi  gereken düzeltmeler  yardımcı  bir  tablo  kullanılmak  sureti  ile
getirilir [1]. Koordinatlar arasındaki dx ve dy farkları, incelenmek üzere
her nokta için düzenlenir. Ölçüler incelenir, kaba ve anormal hatalar atılır,
dx ve dy deki, anormal değerler, ya ölçmelerdeki bir kaba hatayı  gösterir
veya ölçülen bir çift okumanın, şu veya bu sebeple incelenen noktaya ait
olmadığını  gösterir.  Mesele,  incelenen  gruplara  ait  rasat  çiftlerinin
genellikle  kabul  edilmiş  bîr  kritere  dayanan  bir  şekilde  çözümlenip
çözümlenememesidir, meselâ [2] de olduğu gibi.

dx  ve  dy  değerlerinden  0X ve  0^  sistematik  kısımlar  (8)  e  göre
giderilirler ve d'x ve d'y hata değerleri, noktaların  istasyonlardaki ölç-
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me işlemleri ile bunların    harita    üzerine    grafik    transferleinden    elde
edilmişlerdir.

Karesel  ortalama  hatalar  (11)  - (13)  formüllerinden  hesaplanmış-
lardır. Araştırma için seçilen bölümler mümkün olduğu kadar, işlek cad-
delerle ayrılmıştır.  İşlek caddeler boyunca   150-200 m  lik uzunluklarla

yetinilmiştir. O zaman f* ^ *s  _ - n    miktarı, tetkik edilen doğrultu bo-
yunca aşağı - yukarı sabit kalır diye düşünülebilir.

Bu  tür  çalışma,  seçilen  hat  boyundaki  mevcut  noktaların  karesel
ortalama konum hatalarının hesaplanmasını  ve münferit plânlar grupla-
rının belli  bîr kriter esasına bağlı olarak, m' statistîk karekteristiklerî-
nin bulunmasını  mümkün kılmıştır  [6]  da gösterilmiştir  ki,  her biri  de-
ğişik  şartlar  altında yapılan  ni  ölçüsü  olan  N'i  örnek  alalım, statistik
karesel  hata,  en  iyi,  değişik  şartlar  altında  elde  edilen  birçok  küçük
gruplardan elde edilir.  Seri  yapım sureti  ile  elde edilen 1 :  500 ölçekli
plânların  genel  görünümü  ve  plândaki  hataların  dağılımındaki  intizamı
göstermek için  Matematik  istatistik  yöntemlerle  rasatlar  üzerinde işle-
mek ilgi çekicidir.

İhtimaller  teorisinden  biliyoruz  ki,  iki  normal  dağılmış  müstakil
random x ve y değişkenlerinin dik  koordinatlar  sistemindeki  iki  boyutlu
dağılma fonksiyonu (j   ~ (j     s (3özel halinde (ki bu bir dairesel da-

dır) şu fonksiyon şeklindedir.

ve  Rayleigh  dağılımı  olarak  bilinir  [4],  [6]  ve  iki  serbestlik  derecesi?
olduğundan dağılımın Chi-Square özel hali  teşkil  edilir  (14). yardımı
ile düzlem üzerinde bir boyutlu dağılımda olduğu gibi iki boyutlu nor-
mal dağılım da düşünülebilir.

Muhtemel   yoğunluk  dağılımı   grafiği,   (14)   ile  uygun  olarak   (Şekil  :
2) de gösterilmiştir.
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İstasyon civarındaki noktaların konum hatalarının dağılrşır d« Vö dy
bileşimlerinin normal  dairesel  dağılması  şartı  ile  (14)  kanunu ile  tama-
men  karakterize  edilebilir.  Burada  şunu  belirtmek  zorundayız,  iki  ran-
dom değişken  X'  ve  X"  arasına,  bir  çift  ölçü  konarak,  iki  değer  için
aynı  olmayan  diğer  random  faktörlerin  bulunması  stokastik  bağların
varlığını gösterir. Böylece, örneğin, ölçülmüş değerin hakiki miktarı böyle
genel bir faktördür.

n  çift,  X'  ve  X"  miktarlarının  ölçü  neticeleri  sayesinde,  amprik
korelasyon momenti  (Covariance)  şu formülden hesaplanabilir.

■ ■      ■  ■  ■ ■  :     .    n

•m^ aıJ_-2L-K-*)(x;-)r)-     (2ir

d=1

Bizim örneğimizde,  n=l  dir.  Böylece,,  bir  çift  ölçü arasında kore-
lasyon olduğunu bildiğimiz  halde,  korelasyon katsayısını  henüz çözeme-
mekteyiz. Farz edebiliriz ki, X' ve X" veya Y' ve Y" gibi herhangi bir
i nrnfd çift için, mutlaka teorik bir Pi korelasyon katsayısı vardır ki bu,
diğer  herhangi  bir  çiftten  gerek  büyüklük  gerekse  işaret  bakımından
farklıdır. Açıktır ki, içinden apsis ve ordinat değerlerini seçtiğimiz ince-

Bir noktanın karesel konum hatasının ortalama
değeri  :



leme  altındaki  bütün  çiftler  yaklaşık  eşitlik  Ip =  O  için  mevcut  ola
caklardır,  böylece problemin istatistiki etüdü ile ölçülerimizin bağım
sız olduğunu farz etme imkâfıı doğar.

Amprik dağılım, teorik olana göre takribiyet derecesi, assimetri ve
ekses ile karakterize edilir kî, bu Rayleiqh dağılımı için yaklaşık olarak
şöyledir:         S^O.63..    V6      EX^0.23 (22).

Assimetri ve ekses  katsayılarının değişmeleri  şu  ifadelerden  hesap
edilir, [3].

BüJ ifadelenil hesabi için, İlk ve merkezi momentler arasındaki bağ
ile ilgili genel -formülden ilk momentler cinsinden4merkezi morrtentleri
hesap etmeliyiz. :

Yerine ^kbyma yapıldıktan sonra, <22)  deki  miktarın  tahmini  için
standart değişmenin, yaklaşik değerini elde ederiz.

Beklenen Matematik  (17)  ve Variyans  (20)   m amprik değerlerini
tahmin için şu formülü kullanabiliriz.

Bunlardan birincisi,  normal  dağılım  île beklenen Matematik  değerin
tahmininde kullanılan formülden, ikincisi,  h.  inci  merkezi  moment var-
yansı genel formülünden elde edilmiştir [5, S. 294].

n



İ.12



Farklardaki statistik karakteristik değerleri  (tesbit edilmiş) ve bun-

lar ın  tahmini,  ^ j  ye  du  (normal  dağ ı l ım  formül ler ine  uygun

olarak) ve d'-için de Rayleiqh dağılım formülüne uygun olarak yapılır.

Kısaltılmış  (Tablo : 2), plân 1, 2 v*  d'  farkları  için noktaların öl-
çülen grafik koordinatları arasındaki farklardan hesaplanan ve yer nok-
talan  arasındaki gözlenen d farklarını  göstermektedir.

Bu farklar, her grup gözlem için       g "~ miktarları
île düzeltilebilirler. ÖX   Ve   9y

Deneysel  bilgilerin  işlenmesi  neticesi  olarak elde edilen amprik  ka-
rakteristikler ve bunların  tahminleri   (Tablo  :  3)  de gösterilmiştir.  Bu

Tablodaki   bilgiler göstermektedir  ki, v e  d y miktarlarının
normal dağılıma ait ilk kabuller geçerlidir ve £^    ^ (~£     _    f'   d'r-

Farkların amprik karekteristiklerinden, tüm noktalardaki kaymala-
rın ortalama değerleri ile bunların değişme değerlerini elde edebiliriz.
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