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MOTORİZE TRİGONOMETRİK 
NİVELMAN 

Turgol UZEL 

1. GİRÎŞ  

Yeni bir teknoloji geliştirerek nivelman işleminin hızlandırılması ve 
basitleştirilmesi için oldukça yoğun gayretler vardır. Bu konudaki çalışmaları daha etkili 
hale getirmek için 1983 yılında Hamburg'la yapılan XVIII. IUGG Genel Kurul 
toplantısında uluslararası ortak bir çalışma da önerilmiştir. Yeni teknoloji için üzerinde 
çalışmaya değer alanlar, trigonometrik teknikler /I/, hidrostatik nivelman /2/, 
rölativistik teknikler /3/, klasik geometrik nivelman ve (GPS) konum belirleme 
sistemi olarak özetlenebilir. 

Bunlardan geometrik nivelman ile trigonometrik nivelmam hızlandırmak ve 
rasyonel hale getirmek için motorize nivelman teknikleri geliştirilmiştir, /4,5/. 

2. MOTORİZE TRİGONOMETRİK NÎVELMAN 

Trigonometrik nivelman ilkesi Şekil l'de gösterilmiştir, r kırılmanın etkisini 
belirtmek üzere yükseklik farkı, 

 



 
formülü kullanılır. Özelikle gözlem çizgileri ve izotermler, yeryüzüne paralel iserı = r2 
olur ve ve bu durumda kırılma etkisi büyük oranda ortadan kalkar. 

Pratikte bu şekilde yapılan nivelman aşağıdaki hatalarla yüklüdür: 

— Kırılma alanının asimetrisi yüzünden oluşan 8r= (rj -1?) /2 kırılma hatası. 
(İzotermler topografyaya paralel değildir.), 

— Düşeylikten sapma (Aletlerin düzeçleri tam yatay değildir), 

— Yükseklik açılarındaki ölçüm hataları, 

— Eğik uzunluktaki ölçüm hataları, 

— Atmosferik belirsizlikler nedeniyle oluşan hatalar, /6/. 

2.1 EKİPMAN 

Ekipman, temelde üç benzer pick-up'tan oluşmaktadır. Her araçta bir elektronik 
total-station, bir alet sehpası, bir barometre, bir dahili vantilatörlü termometre ve ölçüm 
verilerinin kablosuz aktarımı için bir telsiz aleti vardır (Şekil 2, 3.) Ölçüm verilerinin 
tümü, bu araçlardan birinde bulunan bir arazi kompüterinde depolanır, ISI. 

 
1. Düşey hedefli ve yansıtıcılı total station 
2. Ayarlanabilir ayaklı özel yapılmış sehpa 
3. Elektrik güç kaynağı 
4. Telemeni aygıtı 
5. iletişim anteni 
6. Arazi kompüteri ve printeri 
7. Tente 
8. Kutu içinde vantilatörlü termometre 

Şekil 2 -   Aletlerin monte edildiği pikap. 
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Total station'lara Şekil 3.'te görüldüğü gibi birer ilave düzeç takılır. Bunlar, aletlerin 
daha kolay düzeçlenmelerini sağlar. Bu aletlerde açısal standart hata 0,15 mgon ve 
uzunluk ölçüsününde standart hata 3 mm+2ppm veya daha iyi olmalıdır. 

 

Şekil 3. (1) Düşey hedefli, (2) yansıtıcılı ve (3) ekstra düzeçli total station. 

Araçlara uymak üzere geliştirilen özel alet sehpaları kullanılır. Bu sehpaların boyları 
yaklaşık 2.20 m. kadardır. Böylece sonuca etkiyen kırılma etkisi oldukça azalmıştır. 
Sehpalar, araçlara özel birer düzenekle bağlanır. Sehpaların ayakları, elektronik bir 
aygıtla uzatılıp kısaltılır. Ölçme istasyonlarına gelindiğinde sehpa ayakları uzatılarak 
aracın tabanındaki üç delikten aşağıya doğru indirilir. Böylece ölçüm sırasında sehpa ile 
pick-up arasında herhangi bir temas olmaz. Sehpaların ayakları, Şekil 4.'te görüldüğü 
crilıi imal pdiHr __________________________________________  
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Röper bağlantıları yapılırken 3 m uzunluğundaki in var miraları kullanılır. Bu 
miraların üzerine (1.5,2.0,2.5 ve 3.0 m lere) dört düşey hedef (yansıtıcı) monte edilir. 
Karşılıklı hedefler ile ayak tablası arasındaki uzaklıklar, incelikli olarak (bir laser 
enterferometresi ile) ölçülür. Bu uzunluklar için standart hata 0,06 mm den daha 
küçüktür. Miranın kolay düzeçlenmesi için üç bağımsız düzeç monte edilir. Ayrıca 
miraya 2 ayarlanabilir destek eklenir (Şekil 5), 

 

Ölçme verilerini aktarmak için her araca birer telemetri ekipmanı konur. Araçların 
birinde (kontrol aracında), tüm ölçme verilerini arazi kompüterine aktaran bir de radyo 
alıcısı vardır. 

2.2.  VERİLERİN İŞLENMESİ  

Kontrol aracındaki radyo alıcısı aracılığıyla gelen ölçme verileri kompüterde işlenir. 
Bu kompüterde gerekli olan her türlü hesaplar yapılır. Kompüter gözlem kalitesi 
hakkında da bilgi verir. Sonuçlar printerde görülebilir. 

3. ÖLÇME İŞLEMİ  

Nivelman röper noktalarını bağlarken, Şekil 6' da görüldüğü gibi, mira üzerindeki 4 
hedefe gözlem yapılır. 



 

formülleriyle hesaplanır. 

Nivelman röper noktalan arasındaki nivelmanda, yükseklik farkları araçlar arasında 
belirlenir. Düşey açı gözlemleri ve uzaklık ölçümleri aynı anda ve karşılıklı olarak 
yapılır (Şekil 7). Ölçülen iki uzunluk arasındaki fark 5 mm'yi aşarsa ölçümler 
tekrarlanır. 
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Şekil 7. Araçlar arasındaki gözlemler, 

îki nokta arasındaki yükseklik farkı, 

dHA_B = L. cos (ZAB - cos zBA) / 2 (5) 

formülüyle hesaplanır. Düşey açılar üç dizi halinde gözlenir. Açısal ortalama ve 
standart hatalar hesaplanır. Operatör, gözlemlerin kabul edilebilir olduğuna veya 
yenilenmesi gerektiğine karar vererek sonucu ölçme ekibinin diğer üyelerine bildirir. 

Uzunluk ölçümünde atmosferik düzeltme için sıcaklık ve hava basıncı da ölçülerek 
kaydedilir. 

SONUÇ 

Başta isveç olmak üzere yapılan motorize trigonometrik nivelman 
uygulammasından özet olarak şu sonuçlar alınmıştır:    . 

Gidiş dönüş (MTL) nivelmanıyla, ince nivelmanla elde edilen (±1.0 mmVkm ) 
inceliğe erişilmektedir. 

Yalnız gidiş veya yalnız dönüş MTL sonuçlarında herhangi bir sistematik eğilim 
görülmemektedir. 

Üretim kapasitesi günde yaklaşık 2 km kadardır, /5/. 

Sonuç olarak ML ve MTL'mn, klasik ince nivelmanı geçebilecek durumda olan 
gelişmeya açık iki etkili yöntem olduğu söylenebilir. 
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