
bir oda olduğumuz bilinsin, yaptığımız iş de zeminde görünsün 
istedik. Biz böyle bir imaj oluşturmaya çalıştık. Sanırım bunda 
da başarılı olduk. Bugün artık mesleğimizin böyle bir imaja ve 
tanıtıma ihtiyacı yok. Köylerde kentlerde yapılan tek parseliik 
özel işlerde bile harita kadastro mühendisinin imzası aranıyor. 

Şimdi kapak kompozisyonu değişmiş. Odanın portakal renkli amb-
lemi konmuş. Daha güzel olmuş. Ben bu amblemi çok seviyorum. 
Bizi temsil ediyor. İsimde, biçimde, sürede, ebatta ve forma 
sayısında bir değişiklik olmamış, eskisi korunmuş. Ancak içeri-
ği cidden çok değişmiş. 

Orjinal makaleler, mesleğimizdeki gelişmeleri yansıtan bilimsel 
çalışmalar, seminerlere, kongrelere ve sempozyumlara sunulan 
bildiriler, üniversitelerde, kamuda ve özel sektörde araştırı-
ran,yazan genç yetenekli yeni isimler ve akademik unvanlı, ya-
bancı dil bilen sayısız meslektaşımız. Nerden nereye gelmişiz. 
Ne kadar iftihar etsek azdır. Ben şahsen yeni çıkacak dergiyi 
heyecanla bekliyor ve zevkle okuyorum. Bu dergiyi 30 senedir 
yaşatanlara, emek verenlere şükranlarımı ve teşekkürlerimi su-
nuyorum. 

YAŞAYAN : Son olarak benim sormadığım fakat sizin söylemek istediğiniz 
bir sözünüz veya mesajınız var mı ? 

ÖZDEN : Otuz sene sonra hatırlanmak güzel bir olay. Ben Yıldız'in ilk 
mezunlarından olmadığıma üzülüyordum, fakat ilk emeklisi oldum. 
Ne mutlu ilk hatırlanan da ben oldum. Mesleğimize ve odamıza 
bizden daha çok hizmet eden hocalarımızın, ağabeylerimizin ve 
kardeşlerimizin çoğunluğu bugün hayatta olup köşelerine çekil-
mişlerdir. Onları da hatırlayalım. Anılarını, izlenimlerini ya-
yınlayalım. "Kadir bilenlerin, kadri bilinir" unutmayalım! Te-
şekkür ederim. 
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BÜTÜNLEŞİK YÜZEY ÂĞI ÖLÇÜLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ergün ÖZTÜRK 
Haluk KONAK 

Veysel ATASOY 

ÖZET 

Gelişen teknolojik olanakların bir sonucu olarak günümüzde jeodezik ağlar, yer 
merkezli üç boyutlu dik koordinat sistemlerinde bütünleşik olarak 
değerlendirilmektedir. Ancak uygun bir veri tabanı oluşturuluncaya kadar, bütünleşik 
olarak dinamik yöntemlerle değerlendirilen yüzey ağı koordinatlarının bir süre daha 
klasik yüzey ağı standartlarına dönüştürülerek kullanıma sunulması gerekmektedir. 

Bu bildiride; yer merkezli Uç boyutlu yüzey ağlarında yersel gözlemlerle GPS 
ölçülerinin birlikte değerlendirildiği bütünleşik bir matematik model tanıtılmakta ve bu 
amaca yönelik olarak geliştirilen bir yazılımdan söz edilmektedir. 

1.  GİRİŞ 

Günümüzde, üstün kapasiteli ve hızlı hesaplayıcılar ile yeni ölçme olanaklarının bir 
sonucu olarak; ülke nirengi ağlarının yer merkezli Uç boyutlu koordinat sistemlerinde 
bütünleşik olarak değerlendirilmesi aşamasına gelinmiştir. 

Fiziksel yeryüzünde gerçekleştirilen ve yersel gözlemler olarak adlandırılan yatay 
doğrultu, düşey açı ve eğik uzunluk gözlemleri herhangi bir referans yüzeyine 
indirgenmeksizin değerlendirilebilmektedir. Nivelmanla ölçülen yükseklik farklarının 
değerlendirilmesi için ise jeoid dalgalanmalarının başka bir kaynaktan elde edilmesi 
gerekmektedir. 

Gerek bilimsel amaçlı ve gerekse mühendislik uygulamalarına yönelik olarak 
oluşturulmuş jeodezik ağlarda, GPS (Global Positioning System) gözlemleri 
kullanılarak mm basamağında konum duyarlıklarına ulaşılmakladır. GPS gözlemleri ile 
gözlem koşulları uygun olun noktaların bağıl konumlan, noktaların birbirlerini 
doğrudan görme zorunluluğu olmaksızın her türlü atmosfer koşullarında, hızlı, doğru 
ve ekonomik olarak belirlenebilmektedir. 

GPS gözlemlerini gerçekleştirebilmek için ufuktan 15° ve daha yüksekte kalan 
gökyüzünde sinyal kesilmesine neden olabilecek herhangi bir yapay ya da doğal engel 
bulunmaması gerekir. Yerleşim bölgelerinde ve orman alanlarında söz konusu 
engellerden dolayı klasik yersel ölçme tekniklerine olan gereksinim henüz ortadan 
kalkmamıştır. 
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Dünya Jeodezik sistemi WGŞ84 de ölçülen GPS gözlemleri, kullanılan koordinat 
sîsl¥rnrTîaTamTîrîâ~Tolîû|fflrlIerek sözü edilen yersel gözlemlerle birlikte 
değerlendirilmektedir. Yer merkezli üç boyutlu dik koordinat sisteminde 
gerçekleştirilen dengeleme işleminde, Uç boyutlu dik koordinatların (X,Y,Z) yanında 
çekül sapmaları bileşenlerinin yönünü belirleyen bilinmeyenler (dc|>,dA) de 
hesaplanmakta ve jeoid dalgalanmaları iyileştirilebilmektedir. 

Geniş alanları kapsayan ülke temel nirengi ağlarının güncelleştirilmesi ve 
iyileştirilmesi, yüzey ağlarının oluşturulması ya da mühendislik jeodezisi 
problemlerinin çözümlenmesi amacıyla kurulan ağlar bütünleşik matematik modellerle 
dengelenmektedir. Ancak uygun bir veri tabanı oluşturuluncaya kadar, bütünleşik 
olarak dinamik yöntemlerle elde edilen yüzey ağı koordinattan son aşamada klasik 
yüzey ağı standartlarına dönüştürülerek kullanıma sunulmaktadır. 

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, bütünleşik yüzey ağı amaçlarına ve kullanılmakta 
olan veri tabanına uygun, güvenilir yazılımların geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

2. BÜTÜNLEŞİK YÜZEY ÂĞI ÖLÇÜLERİ 

Bü^m^k^z^gğLfllşüJfiri, yersel gözlemler ve GPS verilerinden oluşmaktadır. Bu 
"go^ISmTeryer merkezli üç boyutlu koordinat sisteminde topluca değerlendirilirler. 

Yersel gözlemleri oluşturan yatay doğrultu gözlemleri (r^) 8 tam dizi ve düşey açılar 
(Zjj) 4 dizi olmak üzere saniyenin onda birini doğrudan okuyan teodolitlerle, kenarlar 
(dy) karşılıklı 6 şar kez olmak üzere 10 km'ye kadar okın uzaklıkları doğrudan 
ölçebilen uzunluk ölçerlerle gözlenirler. Nivelman geçkileri olabildiğince döngüler 
olarak oluşturulur ve yükseklik farkları (Ahjj), 1 mm/km duyarlıklı nivolarla 
gidiş+dönüş olmak üzere ikişer kez ölçülürler. Yersel gözlemlerin beklenen 
duyarlıkları ise; ar=±2-5cc, 0Z=±5-7CC, ad=±(0.5 cm + 0.02 cm/km)~(l cm + 0.5 
cm/km) ve aAh=±10-15 mm/km şeklindedir. 

GPS ölçüleri olan bağıl konumlar, Duyarlı Yörünge Parametreleri (PE) kullanılarak 
ölçü sonrası değerlendirme yöntemleri (PP) ile değerlendirilir. Yer merkezli 3-boyutlu 
dik koordinat sistemi WGS84 de Birkaç Kez Belirlenen Bilinmeyenler Vektörünün 
Dengelenmesi yöntemiyle değerlendirilen GPS bağıl konum koordinatları; üç boyutlu, 
dört parametreli, ağırlıklı benzerlik dönüşümü ile ülke temel nirengi ağı sistemine 
dönüştürülürler. 

Dönüşüme ilişkin model hipotezinin geçersiz çıkması durumunda "uyuşumsuz 
koordinat farkları üçlüsü ayıklanır ve dengelemeye girebilecek GPS koordinat farkları 
kümesi belirlenir. Uç boyutlu benzerlik dönüşümü sonucunda elde edilen dönüklük 
elemanları (E^Ey.e^ ve ölçek (M) yardımıyla 
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Ülke temel nirengi ağı sistemine dönüştürülmüş GPS koordinat farkları elde edilir III. 

GPS gözlemlerinin günümüzde ulaşılan duyarlıkları ax=ay=±5-8 mm, az=±8-9 mm 
civarındadır I2J. 

3. ÖLÇÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bütünleşik yüzey ağlarının değerlendirilmesi sürecinde önemli olan adımlar, konunun 
daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bir akış çizgesi halinde sunulabilir (Şekil 1). Yapılan 
işlemler dört ana başlık altında özetlenebilir. Bunlar; 

a. Tanı dengelemeleri, 
b. Yer merkezli üç boyutlu yaklaşık koordinatların belirlenmesi, 
c. Dengeleme işlemleri ve 
d. Yüzey ağı standartlarına dönüşüm şeklindedir. 

Söz konusu adımlarda kuramsal bilgiler yerine, genel akış içerisinde önemli görülen 
özelliklere değinilmesi uygun görülmektedir. Konu ile ilgili bilgiler kaynaklar 
bölümünde verilen yayınlarda ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır. 

a. Tanı Dengelemeleri 

Yer merkezli üç boyutlu koordinatlarla gerçekleştirilecek bir dengeleme işleminde 
temel sorun, yaklaşık koordinatların yeterli yaklaşıklıkla belirlenmesidir. Bu amaçla 
dengeleme işlemlerine geçmeden önce yatay ve düşey kontrol ağlarında 
gerçekleştirilecek tanı dengelemelerinden sonra üç boyutlu yaklaşık koordinatlar 
(y°,xo,h°) aşamalı olarak belirlenir. 

Yatay kontrol ağları (x,y)UTM ve düşey kontrol ağları (h) yersel ölçülerden 
yararlanarak ayn ayrı dengelenir. Bu işlemler ile uyuşumsuz ölçüler ayıklanabilmekte, 
geçerli bir model hipotezi sonucunda stokastik model iyileştirilebilmekte ve güvenilir 
bir yaklaşık koordinatlar kümesi tanımlanabilmektedir. 
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b. Üç Boyutlu Yaklaşık Koordinatların Belirlenmesi 

îlk adımda dengeli (x,y)UTM koordinatlarından yararlanarak coğrafî koordinatlar (B,L) 
hesaplanır. İkinci adımda ise elipsoidal eğri koordinatlardan (B,L,h) yararlanarak 
elipsoid merkezli dik koordinatlara (X,Y,Z) geçilir. Üç boyutlu yer merkezli dik 
koordinat sisteminde dengeleme işlemi için elipsoid merkezli dik koordinatlar yaklaşık 
yer merkezli dik koordinatlar (X=Xe, Z=Ze, <j>=B, A=L) olarak ele alınabilir. 
Gerekirse ağın uygun bir yerinde <j>o=B;, A^l^ alınarak, yerel (x,y,h) dik koordinat 
sisteminden yer merkezli dik koordinat sistemine geçilebilir /I/. 

■ c. Dengeleme İşlemi 

Ölçülerle bilinmeyenler arasında oluşturulan fonksiyonel model ve ölçülere ilişkin 
stokastik modelden yararlanarak; her bir nokta için üçü dik koordinatlar (dX,dY,dZ) 
ve diğer ikisi çekül sapmalarının yönünü belirleyen bilinmeyenler (d<j>,dA) olmak üzere 
toplam beş bilinmeyen dengeleme işlemiyle belirlenir. Bu işlemde, ülke temel nirengi 
ağında ortak olan noktalardan yararlanarak kısmi iz minimum koşulu da sağlanır. 

d. Ülke Yüzey Âğı Standartlarına Dönüşüm 

Dengeleme sonunda hesaplanan dinamik koordinatlardan (X,Y,Z)d yararlanarak 
bulunan elipsoid merkezli eğri koordinatlar (B,L,h)d, geçerli elipsoidal koordinatların 
(B,L,h)g belirlediği yüzey ağı datumuna dönüştürülerek; kısmi iz minimum koşulu ve 
yüzey ağı standartlarına geçiş süreci bir kez daha denetlenir. 

İki boyutlu (K.y^M koordinatları hesaplandıktan sonra, datum dönüşümüne giren 
eşlenik noktalar kümesine karşılık gelen geçerli koordinatlara dayalı olarak sonuç 
dengelemesinin yapılması, aşama sıralı ağ dengelemesinin alışılagelmiş bir yöntemidir. 
Ancak burada ön koşulsuz bir zorlama yerine, geçerli noktalar ile yeni noktalar 
arasında bir ağırlık ilişkisi kurularak dengeleme yapılması hata yayılma kuramına daha 
uygun bir çözüm şeklidir. 

Bütünleşik yüzey ağının datumu en uygun şeklide belirlendikten sonra; eşlenik datum 
noktalarının verilen koordinatlarını korumak amacıyla, eşlenik noktaların dinamik 
koordinattan (Lg), yeni koordinatları (Ly) ve korunması gereken geçerli koordinatlar 
(Lg) gözlemler olarak ele alınıp Birkaç Kez Belirlenen Bilinmeyenler Vektörünün 
Dengelenmesi yoluyla yeniden değerlendirilirler. Bu işlemin matematik modeli, 
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şeklindedir. Stokastik modeldeki dfegyalt matrisi; kısmi iz minimum koşulu altında 

gerçekleştirilen Uç boyutlu dengeleme işlemi sonucunda bulunacak koordinatların ters 
ağırlık matrisine, şekil l'de sözü edilen adımlardaki fonksiyonel ilişkilerden türetilen 
hata yayılma kuralının adım adım uygulanmasıyla elde edilir. I birim matristir. 

Og=0.01 cm2 gibi seçilerek hesaplanacak çok büyük ağırlıklarla eşlenik datum 

noktalan korunur 131,1 Al. 

Bütünleşik yüzey ağlarının değerlendirilmesi amacıyla sözü edilen akış içersinde; kısmi 
iz minimum koşuluna göre saptanan datum uyuşumu, dengelenen ağın boyutuna 
uygun iki yada üç boyutlu ağırlıklı benzerlik dönüşümü ile özdeştir ve daha kolay 
uygulanabilen, hızlı sonuç alman bir yöntemdir. Bu özelliklerinden dolayı uygulamada 
tercih edilen bir çözüm şeklidir III. 

4. BÜTÜNLEŞİK     YÜZEY     ÂĞI     ÖLÇÜLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR YAZILIM 

Yersel gözlemlerin yanında GPS ölçülerinin de yer aldığı bir bütünleşik yüzey ağının 
dengelenmesi amacıyla aşağıdaki program paketleri oluşturulmuştur. Bu paketlerden 
birinci ve üçüncüsü gerçekleştirilen işlemler açısından büyük, değerleri küçük hacimli 
programlardır. 

a. Tanı Dengelemeleri İçin Hazırlanan Programlar; 

1. DSAO: Nirengi ağlarının dengelenmesi için gerekli veri yapılarının oluşturulması 
ve bu veri yapılarının denetlenmesi işlemleri yapılır. 

2. DSA: Yatay doğrultu ve yatay uzunluk ölçülerinden yararlanarak, en küçük kareler 
yöntemine göre dolaylı ölçüler modeli ile nirengi ağlarının dengelenmesi işlemi 
yapılır. Bulunan koordinatlar (x,y)UTM sistemindedir. 

3. NVLO: Nivelman ağlarının dengelenmesi için gerekli veri yapılarının denetlenmesi 
işlemi yapılır. 

4. NVL: Yükseklik farklarının geometrik ya da trigonometrik yöntemle belirlendiği 
yükseklik (nivelman) ağlarının en küçük kareler yöntemine göre dolaylı ölçüler 
modeli ile dengelenmesi işlemi yapılır. Bulunan koordinatlar (h) sistemindedir. 
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5. TRG: Düşey açı gözlemlerinden yararlanarak trigonometrik olarak yüksekliklerin 
belirlendiği trigonometrik yükseklik ağlarının en küçük kareler yöntemine göre 
dolaylı ölçüler modeli ile dengelenmesi işlemi yapılır. Bulunan koordinatlar (h) 
sistemindedir. Bu programla refraksiyon katsayılarının yaklaşık değerleri de 
iyileştirilebilmektedir. 

b. Koordinat Sistemleri Arasında Dönüşümü Gerçekleştiren Geçiş Programlan; 

1. UTM: Coğrafi koordinatlar £B,L,h) ile UTM sistemindeki koordinatlar (x,y,h) 
arasındaki dönüşüm işlemini yapar. Gerekirse UTM koordinatları için dilim 
dönüşümleri de yapılır. 

2. XYZO: Yerel dik koordinat sistemi ile yer merkezli dik koordinat sistemi arasında 
ya da elipsoidal eğri ve elipsoidal dik koordinat sistemleri arasındaki dönüşüm 
işlemleri yapılır. 

3. BEDON2: İki boyutlu, ağırlıklı,   dengelemeli benzerlik dönüşümü   işlemini 
gerçekleştirir. Eşdeğerlik testi ile uyuşumsuz koordinat çiftleri ayıklanır. 

4. BEDON3: Üç  boyutlu,  ağırlıklı  dengelemeli benzerlik dönüşüm işlemini 
gerçekleştirir. Eşdeğerlik testi ile uyuşumsuz koordinat üçlüleri ayıklanır. 

c) Üç Boyutlu Dengeleme İşlemini Gerçekleştiren Bir Ana Program; 

BUTNAG: Yer merkezli üç boyutlu dik koorinat sisteminde, bütünleşik ağ 
verilerinden yararlanarak, en küçük kareler yöntemine göre dolaylı ölçüler modeli ile 
nirengi ağlarının dengelenmesi işlemini yapar. Bu model ile yersel gözlemler, 
astronomik gözlemler, mutlak ya da bağıl koordinatlar birlikte değerlendirilmektedir. 
Dengeleme işlemi sonucunda her bir nokta için yer merkezli üç boyutlu dik 
koordinatlar (X,Y,Z) ve astronomik koordinatlar (cj),A) hesaplanmaktadır. 

d) Stokastik İlişkileri Oluşturan Bir Ara Program; 

STOKASTİK: Dengelemeli benzerlik dönüşümleri ve üst dereceden ağ noktalarının 
korunması işlemleri için gereken stokastik modelleri oluşturur. 

e) Üst Dereceden Noktalan Koruyan Bir Sonuç Programı; 

USTANKR: Üst dereceden ağ noktalarını Birkaç Kez Belirlenen Bilinmeyenler 
Vektörünün Dengelenmesi yöntemiyle koruyan dengeleme işlemi yapılır. 

Hazırlanan bu yazılım paketi, şekil 2'de verilen akış çerçevesinde bir çok test ağında 
başarı ile denenmiştir. Fortran dilinde yazılan bu programlar hakkında daha aynntılı 
bilgi, ilgili programlana kullanım kılavuzlarından edinilebilir. 
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Şekil 2: Bütünleşik Yüzey Ağı Ölçülerinin Değerlendirilmesine İlişkin Yazılımda 
İŞ AKIŞ ÇİZGESİ 

S. ' SONUÇ 

Ülkemizde yüzey ağlan günümüze kadar yatay ve düşey konum ağlan şeklinde ayrı 
ayrı ele alınmıştır. Bunun yanısıra kadastral ve teknik hizmetlere yönelik, temel 
haritalarda da tam bir koordinat birliği sağlanamamıştır. Öte yandan ülkenia4^namını 
kapsayan, ülke temel nirengi aği datumunda ve aynı ağın noktalannın.omlang^Jan 
aralıklarla sıklaştınlması yoluyla oluşturulması planlanan Türkiye Y<j4?fe^ AgWrojesi 
(TÜRYAP) çahşmalan, kısıtlı olanaklarla sürdürülmektedir. Gü^^üzTde ajpi8 yer 
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