
 

Qdd   =   FQxxFT (44) 
eşitliğiyle hesaplanır. Koordinat farkları vektörünün gerçek değerleri d  ile gösterilirse 

, bunların gerçek düzeltmeleri ve gerçek düzeltmelerden hesaplanan varyans 
Ed   = d" -  e di (45) 

T     -1 
2 £d Qdd 8d ,At., 
0   = —~~a ------  (    } 

ve ağ dengelemesi sonucunda bulunan birim ölçünün karesel ortalama hatası 

2 dT P d 

bağıntısından elde edilir. Kuramsal varyans ög nin bu iki deneysel değeri arasında kurulacak 
olasılık bağıntısı 

P ( e Î Q d d e d <         u m g F ( U t f ı l . o ) }     =     l - a  ( 4 8 )  
biçimini alır. Bu bağıntının sınırladığı alan elipsoiddir ve bağıl güven hiper elipsoidi olarak 
adlandırılır. Qdd matrisinin özdeğerleri büyükten küçüğe sıralandığında bağıl güven hiper 
elipsoidinin yarı eksen uzunlukları 

AjBG  =  m0 -y u Xj F (u_ fj j. o) (49) 
şeklinde bulunur. Bağıl güven hiper elipsqidinin yarı eksenleri, nivelman ağındaki noktaların 
komşuluk duyarlıklarını ( komşu nokta duyarlıklarını) gösterirler. 

2.6. Dengeli Yükseklik Farklarının Bağıl Hataları 

Dengeli yüksekliklerin farklarının bağıl hataları, bir duyarlık ölçütüdür. Bu değerler, dengeli 
yüksekliklerden hesaplanan yükseklik farklarının ortalama hatalarının dengeli yüksekliklerin 
farklarına bölünmeleriyle hesaplanabilir [Ünver, M., 1994]. 

Dengeleme hesabı sonucunda bulunan dengeli yüksekliklerden hesaplanan yükseklik farkları 

Ah;j  =  Hj - H; (50) 

dengeli yüksekliklerin ters ağırlık matrisi ve birim ölçünün ortalama hatası, 

QHh = (ATPA)-1 (51) 

hesaplanır. Dengeli yüksekliklerin farklarının ortalama hatası, 

nig = m0V "<1İİ " 2<lij + Qjj ' (53) 
eşitliği ile bukanur. Bu bağıntıda, g;;, qjj, ve qjj dengeli yüksekliklerin ters ağırlık 
matrisindeki ilgili değerlerdir. Böylece dengeli yükseklik farklarının bağıl hataları mBij, 
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dengeli yükseklik farklarının ortalama hatalarının (niy), dengeli yükseklik farklarına (Ah^) 
bölünmesi ile hesaplanır. 

mB i j    =   -^-  (54) 

mB[j değerleri; dengeli yükseklik farklarının duyarlıkları (komşuluk duyarlıkları) hakkında 
bilgi veren, ağın datumundan bağımsız (invaryant) ölçütlerdir. 

3. Nivelman Ağlarında Güven Ölçütleri 

Dengeleme sonuçlarına ve onların duyarlıklarına ilişkin yorumlar, matematik modelin gerçeği 
yansıtması durumunda doğı'udur. Model hataları ya da sistematik hatalar dengeleme 
sonuçlarını etkilemektedir. Duyarlık ölçütleri yalnız başlarına sonuçların güvenirliğini 
tanımlamada yetersiz kalırlar. Bu nedenle kaba hatalı ölçüleri ayırma gücü olan iç güvenirlik 
ve ortaya çıkarılamayan model hatalarının dengeleme sonuçlarına olan etkilerini gösteren dış 
güvenirliğin belirlenmesi gerekir [Paper, R., Niemeir, W., 1983]. 

3.1. İç Güven Ölçütü 

Bir jeodezik ağın iç güvenirliği, ölçülerdeki hataların kontrol edilebilirliği anlamına gelmekte 
ve model hataları için belli bir test gücü ile açığa çıkarılabilecek en küçük sınır değerler olarak 
tanımlanmaktadır...       . , 

li ölçüsünde yapılan Alj kaba" hatasının geçerli bir model ile yapılan dengeleme sonucunda 
bulunan ve düzeltmelere etkisi aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. Geçerli bir dengeleme 
işleminde matematik model, 

1 .+ ■& = A x P (55) 
şeklinde kurulur. Düzeltmeler* 

-        *> -QMP1 (56) 

eşitliğinden hesaplanır. Geçersiz bir dengeleme modelinde genişletilmiş fonksiyonel model, 

1 + Û = İ '  - Al + û = A x (57) 

şeklinde olur. Düzeltmeler, 

û  =  û  +  A#  (58) 

Aû ■- - Qm P Al (59a) 

vAdi = -(Q«*P)ÜA1İ = -i* Ali . (59b) 
bağıntısından hesaplanır. îz(QMP) = Er; = r = n - u  olduğu düşünülürse serbestlik 
ölçütü r;, fazla ölçü sayısı r içinde i. ölçünün payı (redundanz) anlamına gelir, rj büyüklüğü 
ağın geometrisini tanımlar ve ölçüdeki sistematik ya da kaba hataların fy düzeltmesi içindeki 
payını verir [Demirel, H., 1987]. 

Serbestlik ölçütleri önemli birer güven ölçütüdürler. Bunlar herhangi bir ölçüde yapılacak 
kaba hatanın yüzde kaçının, bu ölçüye ilişkin düzeltmeye yansıyacağını gösterirler. Ölçülerin 
birbirini karşılıklı kontrol edebilmesi için redundanz paylarının %100'e yakın olmaları 
istenir. Serbestlik ölçütleri genellikle r, > 0.5 olmalı zorunlu hallerde r; > 0.3 olarak 
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belirlenmelidir [Öztür, E., Şerbetçi, M., 1992]. iç güven ölçütü, bir ölçüdeki kaba hatanın 
model hipotezinin testi ya da model hatalarının genel testi yöntemlerinin biriyle açığa 
çıkarılabilmesi için en az ne büyüklükte bir değere ulaşması gerektiğini gösterir. 1, ölçüsünde 
yapılan Ali kadar bir hatanın Baarda test büyüklüğüne etkisi 

Aû-, , __ Al: 
AWİ =. -----------------= «fr~ — (60) 

eşitliği ile hesaplanır, G\. = ol ^fpt , 1; ölçüsünün ortalama hatasıdır. Bir Al; hatasının 
büyüklüğü bilinmediğinden öngörülen istatistik güven S= 1- a0 için hangi büyüklükte bir 
hatanın, Yo test gücü ile ortaya çıkarılabileceği sorusuna yanıt aranır. Yanılmaolasılığı oco ve 
test gücü Yo a bağlı olarak dış merkezlik parametresi Wo=Ao W; belirlenir. Hatanın alt sınır 
değeri (130) dan 

/~Wn 
AOİ = crij-y -pf (61) 

hesaplanır. îyi kontrol edilebilir bir ağda iç güven ölçütleri birbirine yakın ve küçük sayısal 
değerler olmalı ve gözlemlerden hiç biri için 

AOİ <, 8 m- (62) 

sınır değerini aşmamalıdır. Özet olarak, A^ hata sınır değerleri; ölçülerin ortalama-hatalarına, 
rj serbestlik ölçütleri ile tanımlanan ağ geometrisine, 1-oto istatistik güveni ile Yo test gücüne 
göre belirlenen Wo parametresine bağlıdır [Demirel, H., 1987], 

Ölçü hatalarının hepsi karşılıklı olarak birbirini ve dengeleme modelini etkilediklerinden önce 
iç güven ölçütü Aft değerinin en büyük olduğu 1; ölçüsü ayıklanıp gereğinde yenilendikten 
sonra yeni bir dengeleme yapılır ve yine geçersiz bir model elde edilirse her dengeleme 
işleminden sonra yalnız bir ölçünün ayıklanması işlemine model hipotezi geçerli oluncaya 
kadar devam edilir. 

3.2, Dış Güven Ölçütü 

Ağın dış güvenirliği, ortaya çıkarılamayan ölçü hatalarının dengeleme sonuçlarına olan 
etkileri ile açıklanır. Bir 1; ölçüsüne ait A0; hatasının x bilinmeyenler vektörüne Axi etkisini 
bulabilmek için, ölçüler arasında korelasyon olmadığı kabul edilir ve Aöi nin (61) deki eşiti 
göz Önünde bulundurulursa 

-  o  -      '  ■         . '  '         .  .     . ■ ' . . ■ .  

AXİ = QXXATP    Aoi (63) 

■  .  ■    ■ .  -  b  -  . . .       ■  •        ;      :  .  -      ■ ■     .  

elde edilir. Bu eşitlikten herhangi bir 1; ölçüsünde yapılan  AOİ kadar hatanın ağdaki v    
bilinmeyenlerin tümünü etkilediği görülmektedir. Koordinat hataları Ax; datuma bağlıdır. 
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Ağın dış güveni için datuma bağlı olmayan bir ölçüt elde etmek istenirse [Paper, R., 
Niemeir, W., 1983]. . . ' . * .  

8&   =  AoXi İÇ1, AOX.   =  -\ AxT Q£ Ax (64) 
■  *  n ı o  

(63) eşitliği (64) de yerine konup gerekli kısaltmalar yapılırsa dış güven ölçütü 

4   =   "İ-J±   =-?r
LW0 (65) 

elde edilir. Bilinmeyenlerin herhangi bir fonksiyonunun (p -- (j)(x) maksimum hatası Aom ile 
gösterilirse 

*  *  ^ r  <66)
 

bağıntısı geçerli olur ve A0(p hatası Aoi ve 80İ yardımıyla hesaplanabilir [Försner, H., 
1979]. 80i değeri, datumdan bağımsız bir dış güvenirlik ölçütüdür ve bilinmeyenlerin bir 
fonksiyonunun i. ölçüye ilişkin Aoi sınır hatasından ne ölçüde etkilenebileceğini gösterir. Bu 
etkilenme, fonksiyonun ortalama hatasının 3-4 katını aşmamalıdır. iyi bir ağda 80i değerinin 
olabildiğince küçük olması istenir. 

4. SONUÇ 

Çeşitli amaçlar için kurulan ağlarda daha planlama aşamasında duyarlık yönünden zayıf, 
kullanma amaçlan için yetersiz görülen noktalar ve bu yetersizliğin yönü duyarlık ölçütleri ile 
belirlenebilmektedir. Bu durumda gereğinde ağa yeni noktalar eklenip, duyarlık yönünden 
yetersiz doğrultuda ölçüler'planlanarak optimizasyon yapılabilir. Geliştirilmiş ölçme 
planından yararlanarakduyarliJc ölçütleri yeniden hesaplanarak ağdaki tüm noktalar duyarlık 
yönünden yeterli duruma getirilir. Eğer gözlemlerde sistematik ölçü hataları varsa bu etki 
bozucu parametre olarak fonksiyonel modelde temsil edilerek genişletilmiş model ile 
dengeleme yapılır. 

Ağda oluşabilecek model hatalarının denetlenmesi amacıyla, bir ölçüde yapılacak hatanın 
yüzde kaçının bu ölçünün düzeltmesine yansıyacağını gösteren redundanz payı her ölçü için 
hesaplanır. Ortalama redundanz payından büyük değerler ölçme planından çıkarılır, küçük 
değerlere dik yönde yeni ölçüler planlanır. Hataların koordinatlara etkime katsayısı 6'dan 
küçük ise ölçülerin diğer ölçüler yardımıyla iyi denetlenebilir durumda olduklarına karar 
verilir. Bu noktalar ağdan çıkarılarak emek ve zamandan kazanılır. 
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Harita ve Kadastro Mühendisliği 

kondisyonu bozuk normal denklemler 
matrisinin kondisyonunun düzeltilmesi ve 
dengeleme sonuçlarındaki etkileri 

Mustafa ŞİMŞEK 

Özet 
Dengeleme problemlerinde bazen, düzeltme denklemlerindeki bazı bilinmeyenlerin kat-
sayılarının ötekilerine göre çok büyük ya da çok küçük oluşu nedeniyle normal denklemler 
matrisinin kondisyonu bozuk olabilmektedir. Düzeltme denklemlerindeki bu katsayı uygun bir 
k sayısı ile bölünerek normal denklemler matrisinin kondisyonu iyileştirilebilir. Böyle bir du-
rumda, düzeltme denklemlerinde katsayısı k ile bölünen bilinmeyen ve bu bilinmeyene ilişkin 
standart sapma olması gereken orijinal değerinin k ile çarpılmış değeri olarak he-
saplanmaktadır. Bu nedenle olması gereken değerler sözü geçen değerlerin k ile bölünmesi ile 
elde edilir. 
1. Giriş 

Genel olarak bir fonksiyonun kondisyonu, parametrelerindeki küçük değişimlere karşı fonk-
siyonun duyarlığının ölçüsü olarak tanımlanır. Parametrelerdeki küçük değişimler fonk-
siyonun davranışında büyük değişimlere neden oluyorsa fonksiyonun kondisyonu bozuktur. 
Bozuk kondisyon problemi (Atkinson vd., 1989)'da ayrıntılı olarak incelenmiştir. 
Bir matrisin kondisyonu matrisin öz değerleri yardımıyla hesaplanabilmektedir. Örneğin, bir 
matrisin en büyük ve en küçük öz değerleri Wmax ve Wmin ile gösterilirse kondisyonun öl-
çüsü olan kondisyon katsayısı, 
KOND = Wmax/Wmin 

ile ifade edilmektedir (Yazıcı ile Selbes, 1989; Press vd., 1990). kondisyon katsayısı çok bü-
yükse matrisin kondisyonu bozuktur. İdeal olarak bu katsayının l'e eşit olması arzulanır. 
Bazı dengeleme problemlerinde, matematiksel modelin fonksiyonel bileşeni olan düzeltme 
denklemlerinde herhangi bir bilinmeyenin katsayısı diğer bilinmeyenlere ilişkin katsayılara 
göre çok büyük ya da çok küçük olabilmektedir. Örneğin, bir doğrultu ve kenar ağı den-
gelemesinde uzaklık ölçere ait ölçek bilinmeyeni fonksiyonel modele dahil edilirse bu bi-
linmeyenin katsayısi koordinat bilinmeyenlerine ilişkin diğer katsayılar yanında çok büyüktür. 
Bunun gibi GPS baz vektörlerinin ağ sıklaştırmasında kullanılması durumunda da fonksiyonel 
modelde yer alan dönüklük ve ölçek parametrelerine ilişkin katsayılar diğer bilinmeyenlerin 
katsayılarına göre çok büyüktür (Vincenty, 1982; Vincenty, 1987; Steeves, 1984; Şimşek, 
1995). Bu büyük katsayılar oluşturulacak normal denklemler matrisine de yansımakta ve mat-
risin kondisyonunu bozmaktadır. Ağın geometrisinin kötü olması da normal denklemler mat-
risinin kondisyonunu bozabilir. Ancak burada bu durum dikkate alınmamıştır. Kondisyon bo-
zukluğunu düzeltmek için söz konusu bilinmeyenin katsayısı, diğer bilinmeyenlere ilişkin 
katsayılar sayesinde uygun bir k sayısı ile bölünerek getirilebilir ve dengeleme yapılır. Fakat 
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bu durumda katsayısı k ile bölünen bilinmeyen ve normal denklemlerin inversi sonucu bu bi-
linmeyene ilişkin elde edilen kofaktör, olması gereken orijinal değerden farkı olacaktır. Böyle 
bir durumda izlenmesi gereken yol aşağıda verilmektedir. 

Kondisyonu bozuk olan matrisin kondisyonunun düzeltilmesine ilişkin bir yöntem (Krüger und 
Wenzel, 1985)'de verilmektedir. Ancak burada kondisyonu bozuk olan matrisin kondisyonunun 
düzeltilmesi için matrisin kendisi kullanılmaktadır. Bu makalede ise kondisyonu bozuk olma 
olasılığı bulunan normal denklemler matrisinin düzeltme denklemlerinde yapılacak bir işlemle 
kondisyonunun düzeltilmesi ve düzeltme denklemlerinde yapılacak işlemin dengeleme so-
nuçlarına etkisi incelenmektedir. 
2. Jeodezik Âğların Dengelenmesi 

Bu bölümde önce en küçük kareler yöntemine göre jeodezik ağların dengeleme eşitlikleri ve-
rilecek, sonra fonksiyonel modelde bir bilinmeyenin katsayısı k gibi bir sayı ile bölünmesi du-
rumunda dengeleme eşitlikleri çıkarılacaktır. 

a. En Küçük Karelerle Dengeleme 

En küçük kareler yöntemine göre jeodezik ağların dengeleme eşitlikleri verilecek, sonra fonk-
siyonel modelde bir bilnmeyenin katsayısı k gibi bir sayı ile bölünmesi durumunda dengeleme 
eşitlikleri çıkarılacaktır. 
a. En Küçük Karelerle Dengeleme 

en küçük kareler yöntemiyle jeodezik ağların dengelenmesi teorik ve sayısal olarak bir çok 
kaynakta verilmektedir (Wolf, 1975; Mikhail, 1976; Höpcke, 1980). 

Dengelemenin matematiksel modelinin fonksiyonel bileşeni genel olarak, X, Y, 
Z,...bilinmeyenleri, L ölçüleri ve V ölçülerin düzeltmelerini göstermek üzere 

Lİ + Vİ = Fİ (X, Y, Z,...) i = 1, 2,....,n (2) 

eşitliğiyle tanımlanabilir, bu genel eşitlik doğrusallaştırılarak stokastik bileşenle (ölçü ağır-
lıkları P) birlikte 

Vİ = a;dx + bjdy + ddz =... -li Ağırlık Pİ (3) 
olarak yazılabilir. 

Düzeltmeler vektörü V, katsayılar matrisi A, bilinmeyenler vektör X ve küçültülmüş ölçüler 
vektörü.P, önsel varyans G02, ölçülere ilişkin ağırlık matrisi f ve varyans-kovaryans matrisi^ 
ile gösterilirse (3) modeli, 
I + V = AxX = Oo2-P-1 (4) 

biçiminde ifade edilerek 

N = ATPA. ve n = ATpi (5) 

kısaltmaları ile 

NX-n = 0 (6) 
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şeklinde normal denklemler elde edilir. Burada N, normal denklemler matrisi ve n, yalın te-
rimler vektörüdür. Normal denklemler matrisinin regüler olduğu varsayılarak bilinmeyenler 

l  = N_- ın  

(7) 

ile çözülür. Burada . 

ÛJc^N"1 (8) 

gösterimi ile bilinmeyenlere ilişkin kofaktör matrisi tanımlanır. X vektörü (4)de yerine ko-
narak düzeltmeler (V) bulunur. Dengelenmemiş ölçüler (L) yardımıyla dengelenmiş ölçüler L 
ve bunlara ilişkin kofaktör matrisi 

L = L + V,   QLİ = AQ**AT (9) 

ile ve düzeltmelere ilişkin kofaktör matrisi 

Qyv=P.- ı-A^AT = ûL L-ûL L  (10) 

ile hesaplanır. Burada QLL ve Qf£ sırayla dengelenmemiş ölçülere ilişkin kofaktör matrisleri 
göstermektedir. Düzeltmeler hesaplandıktan sonra birim ağırlıklı ölçüye ilişkin standart sapma 

(n: ölçü ve u: bilinmeyen sayısı) 

(11) 

ile bilinmeyenlerin standart sapmaları da Q%%. matrisinden yararlanarak 

6 =rş^r (12)
 

N   n -u  ve dengelenmiş bir ölçünün standart sapması ise QLL 

matrisinden yararlanarak 

0b'-*[7~ (13)
 

N   üü (i=l,2,...,n) 
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ile hesaplanır. (Öztürk-Şerbetçi, 1989). Burada, qXx, qyy, qZz> Q*x matrisinin ve ÇJ/Lİ ise QLL 
nin köşegen elemanlarıdır. Bilinmeyenlere ilişkin varyans-kovaryans matrisi 

Ğ?qxx     ^qxy 

ile bulunur. Şimdi konuyu biraz daha ayrıntılı inceleyebilmek için (3) genel modeli 2 bi-
linmeyen ve 3 ölçü için yeniden yazılırsa 

Ağırlık 

Vı = aı dx + bı dy - Iı   Pı 

V2 = a2dx + b2dy-l2  P2 ■ (15) 

V3 = a3 dx + b3 dy -13  P3 

olur. Burada dx ve dy bilinmeyenlerin katsayıları a, b ve küçültülmüş ölçüler I vektörü ile gös-
terilerek normal denklemler 

(ai£a) dx + IaiPt>) dy - (aTp I) = 0 

(bTPa)dx + (biPbJdy-(hTPI) = O (16) 

biçiminde kurulur. (16) bağıntısında normal denklemler matrisi (N), ((bTP a) = (aiP b) ile ve yalın te-' 
rimler vektörü (n), 

[(aJEa)   (a^Pb)!        Jö^ Dİ (17) 

M=i(arP b) (bfE b)j  ' Q [(^2 1) 

ile gösterilerek (7) bağıntısına göre bilinmeyenlerin çözümü için 

(18) 

^ = t " q
q

w
 

[4yx ^yy 

varsayılsın. Bir matrisin inversinin alınmasına ilişkin yöntemler çeşitli yayınlarda bulunabilir. 2*2 bo-
yutunda matrislerin inversi determinant yardımıyla kolayca alınabilir (Ulsoy, 1980; Aktaş ve diğerleri, 
1981): 

detü = (aiPa)(biPh)-(aTPh)2 = A. (19) 
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1       (bTPb)  -(ânPbjJ ,(2°) 

- " detS [-(aT£ b)    (aT£ a) 

olacağından 

qxx = (bijPb)/A. (21a) 
qxy = (aılPb)/^ (21b) 

qyx = qxy (21c) 

qyy = (aIEa)/X . (2 İd) 
ve (7) bağıntısından 

.   fdx i    _        fq X x  qxy l  k i  <22a> 

dx={(biPb)(aTPI)-(aTPb)(bTPD}/X (22b) 

dy={(aTPa)(bTPI)-(aiPb)(aTpi)}/X (22c) 

olur. Bilinmeyenler (dx, dy), (15) eşitliklerinde yerlerine konarak V, (i=l, 2, 3) düzeltmeleri ve 
bunlar yardımıyla (11) bağıntısına göre birim ağırlıklı ölçünün standart sapması (d); (12) ye 
göre bilinmeyenlerin standart sapmaları (oX) Ğy) ile (14) e göre bilinmeyenlerin varyans-
kovaryans matrisi; (9) ve (10) bağıntılarına göre de kesin ölçülere ve düzeltmelere ilişkin ko-
faktör matrisleri hesaplanır. 

b. Düzeltme Denklemlerinde Henhangi Bir Bilinmeyenin Katsayısının Bir Sayı ile Bölünmesi 

(15) bağıntıları ile verilen düzeltme denklemlerinde dy bilinmeyenine ait katsayıların k gibi bir sayı ile 
bölündüğü varsayılsın. Yeni bilinmeyen dy' ile gösterilip düzeltme denklemleri yeniden yazılırsa 

Ağırlık 

V, = aıdx + bı/kdy'-Iı    Pı O ^ -  

V2=a2dx + b2/kdy'-I2   P2    ' ,^y^-.'$^%,       (23> 

V3 = a3dx + b3/kdy'- I3     P3 ^ V ^ İ ^ *  

olur. Buna karşılık normal denklemler matrisi ve y^Jl||l:ıeçigpler vektörü 
(aTP a) dx + (al? b) /k.dy1 - (aT£ I) = 0 ^ 
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(bJP a) /k.dx + (bJP b_) /k2-dy' - (bJP D /k = O (24) 

olur. Burada (bTP a) /k = (aîp b) /k olduğu dikkate alınarak 

N    [(aTZa)        OTb)/k|       ,   [(âTE 1)   1 (25) 
~ = [(a1* b)/k    (b1? Q]/k2J'   Q = [(b1! l)/k 

yazılabilir. N' matrisinin inversi için 

det N' = { (aip â) (biP t) - (ai? b)2 } / & = XI W-     olur. Ayrıca (26) 

(27) 
^         !     [   (bTpb)/k2    -(a^bj/k -    

= diFK [ -(ât b)/k       (aTP a) 

ve 

(28) 

[qyx   qyy. 

ile 

qxx   =(bTPb)/X = qxx (29a) 

q'xy =-(alPb)k/?L = qxy.k (29b) 

q'yx =q'xy = q'qxyk (29c) 

q'yy = (aTû) k2 / X = qyy.k2 (29d) 

olur. (7) bağıntısı yardımıyla (22) bağıntısına benzer olarak 

x - M- o- „• h q'"l H <3Oa>
 

dx={(biPb)(aiPI)-(aTPb)(biPI)}/X = dx (30b) 

dy1 = { (alp a) (bTP I) - £aT£ b) (aipP) } / l.k = dy.k (30c) 
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