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ÖZET 
Bu çalışmada, Leicha firmasının ürünü olan Wild NA 2000 ve NA 3000 sayısal nivolarının ça-

lışma ilkesi, klasik cm bölümlü miraların yerine kullanılmaya başlanan barkodlu miraların yapısı 
ve sayısal nivolarla ölçülerin yapılışı açıklanmaktadır. Ayrıca Wild NA 3000 ile yapılan test öl-
çümleri ve elde edilen sonuçlar aktarılmaktadır. 

1. GİRİŞ 
Sayısal nivolar alanındaki ilk ürünün sahibi olan Leicha firması, 1990 yılının Mayıs ayında, 

Wild NA 2000 nivosunu tanıttı. Bu alet, özel olarak yapılmış bar kodlu bir miranın görüntüsünü, 
sayısal görüntü işleme ve korelasyon yöntemine göre değerlendiriyordu. Burada insan gözünün gö-
revini, sıralı dedektörler üstlenmişti. Firma 1991 yılının sonbaharında, duyarlılık yönünden daha 
gelişmiş model olan NA 3000'i üretmeye başladı. Bu yeni modelde aletin üst yapısı bir güneşliğin 
objektifin önüne yerleştirilmesiyle uzatılmıştı. Son olarak da bu iki aletin en yeni modelleri olan 
NA 2002 ve NA 3003 sayısal nivoları piyasaya sürüldü. 

 

Şekil 1. Wild Sayısal Nivosu ve barkotlu mira 

2. SAYISAL NİVOLARIN YAPISI 
Sayısal nivoların yapısı, bir siyasal kamera ile bir kompansatörlü nivonun kombinasyonu ilke-

sine dayanır. Sayısal nivoların bir diğer özelliği ise yükseklik ölçümlerinin yanısıra, aynı zamanda 
1-2 cm duyarlılıkla mirolle nivo arasındaki mesafeyi ölçebilmeleridir. Sayısal nivoyu kullanan ki-
şi ölçme işleminin ilk adımı olan nivoyu kurma, düzeçleme, miraya yöneltme ve odaklama işlem-
lerini yerine getirdikten sonra ölçü düğmesine basar. Sayısal nivoların elektronik olarak çalışma il-
kesi, Şekil 2'de görülmektedir. Miranın üzerinde bulunan barkod çizgilerinin görüntüsü, bir sıralı 
dedektör (CCD kamera) üzerine yansır. 25 fim aralıklarla düzenlenmiş 256 ışık alıcılı fotodiyod-
dan oluşan sıralı dedektör, miranın üzerinde bulunan barkod çizgilerinin görüntüsünü analog bir vi-
deo sinyaline dönüştürür. Bir elektronik okuyucu bu video sinyalini güçlendirerek A/S (Analog/Sa-
yısal) dönüştürücüsüne iletir, dedektör elemanının her bîr A/S dönüştürücüsünde ölçü sinyali, 
2°=256 gri değere karşılık gelen 8 bitlik bir ayırıma sahip 256 piksel formunda oluşur, [Kahmen 
19931, [İngensand 1990] 
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Şekil 2. Sayısal nıvoların elektronik yapısı llngensaııd 199ÜJ 
Ölçü verilerinin değerlendirmesi, mikro işlemcide yapılır. Mira değerleri, elektro optik olarak 

üretilen miranın sayısal ölçü sinyaliyle referans sinyalinin korelasyon yöntemine göre karşılaştırıl-
masıyla elde edilir. Referans sinyali ölçü sinyali ile aynı kurallara göre üretilir ve aletin görüntü iş-
leme kısmında saklanır. Bu karşılaştırmayla, miradan elde edilen sinyalin miranın başlangıç nok-
tasından ne kadar kaydığı saptanır. Nivo optiğinin açılım açısı aleti üreten firma tarafından verilen 
değerlere göre 2" dir. Buna göre nivo ile alet arasındaki uzaklığa bağlı olarak farklı büyüklükteki 
mira kesitinin görüntüsü, dedektör üzerine yansır. Sinyalin barkodlu mira üzerinde taradığı bölge, 
alt ile mira arasındaki uzaklığın bir fonksiyonu olduğundan, yüksekliklerin belirlenmesinde, ek ola-
rak bu bilgiye de gereksinim duyulur. Miraya olan uzaklık, netleştirme merceğinin konumuna gö-
re yaklaşık olarak elde edilebilir. Bu mesafe 

k 

s 
bağıntısı ile mikro işlemci tarafından hesaplanır [Ingensand 1990]. Burada, d 
= Netleştirme uzaklığını göstermektedir, k = Optik sabit, 
s = Netleştirme merceğinin durumunu göstermektedir. 
Bu değer, yükseklik ile birlikte ekranda sayısal olarak gösterilir veya doğrudan doğruya REC-

Modüle ya da bir kablo yardımıyla bir kaydedici üniteye aktarılır. 

3. MİRALAR 

Sayısal nivoların geliştirilmesiyle ona uygun miralarda üretildi. VVild NA 3000 için önerilen 
miralar, Alman NEDD firması tarafından üretilen GPCL3 mira tipidir. Bu miralar 3.05 m boyu-
tunda, 4.9 kg. ağırlığında, aliminyumdan yapılmış ve ortasında invarşerit geçen miralardır. 
İnvarşeritin genleşme katsayısı, 1 ppm/°C'den küçüktür. İnvarşeritin üzerine 5 cm eninde barkod 
çizgileri işaretlenmiştir. Bir diğer mira tipi ise, 1.35 m'lik 3 parçadan oluşan GKLN4 tipi mika cinsi 
malzemeden yapılan miradır. Bunun genleşme katsayısı 10 ppm/°C'den küçüktür. Bu tip miralar, 
daha az duyarlılıkla çalışan NA 2000 sayısal nivoları ile birlikte kullanılır. Barkod ile taranmış 
kısmın arka tarafındaki yüzde, klasik geometrik ölçümleri yapmaya olanak tanıyan mira 
bölümlendirmesi bulunmaktadır. 

4. ÖLÇÜ İŞLEMİ 

Sayısal nivolarda ölçme işlemi, aletin ölçüye hazır hale getirilmesinden sonra yaklaşık olarak 
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4 sn süren , 4 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada miradan gelen sinyal, dedektör tarafından 
okunur ve kaydedilir. İkinci aşama olan kaba optimizasyonda, hedef yüksekliği ve yansıma ölçeği 
yaklaşık olarak belirlenir. İnce optimizasyon olan çünkü aşamada, mirada okunanın kesin değeri ve 
miraya olan uzaklık hesaplanır. Son aşamada ise elde edilen bu değerler ekranda gösterilerek REC-
Modül, yaklaşık 600 ölçüyü kay dedebilecek kapasiteye sahiptir. 

410001+00000010 42....+00140696 43...+00001200 
Code 10 Tarih 14.06.96 Saat: 12:00 
410002+00000021 42....+00000001 43...+00052701 
Code 21 Başlangıç noktası num.l Yükseklik 52.701m 
410002+00000020 42...+00000011 
Code 20 Alet kurulan nokta num. 11 
110004+0000001 32...00+00003160 330108+00015165 
1 numaralı nok. ölçü Mesafe 31.60 m. Geri mira okut 15165 
110005+0000002 32...00+00003170 330108+00010008 
2 numaralı nok. ölçü Mesafe 31.70m İleri mira oku. 10008 
410012+00000099 
Code 99 Ölçü sonu 

GIF 10 olarak adlandırılan bi okuyucu aletle REC-Modülüne kaydedilen bu ölçüler, daha son-
raki değerlendirme işlemlerinde kullanılmak üzere bilgisayara aktarılır. Böylelikle arazide ölçü-
lerin yapılması, ölçülerin bilgisayara aktarılması, değerlendirilmesi ve arşivlenmesine kadar uza- 

 
Sekıl 3. Sayısal nıvelman işleminde otomasyon ağı 

NA 2000 ve NA 3000 sayısal nivolarında  kullanıcıya yardımcı olan ve ölçü akışını kontrol 
eden 5 ayrı uygulama programı bulunmaktadır. Bu programlar şunlardır: 

1- MEAS ONLY: Bu program ile sadece ölçüler yapılmaktadır. Bunlar ölçüler , mira oku 
maları ve mesafe değerleridir. 

2- STARD LEVELİNG: Bu program hat nivelmanı yapımı için kullanılır. 

3- CONT LEVELİNG: Bu prorgram ile verilen bir başlangıç noktası yükseldiğinden nivelman 
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CMlasınuci uıçuıcıı ııunuııaıııı ^uıuscıuııucıı  Hesaplanıl.  ouyıcıııuc  uıııııcıı uununaım yuı\.sciuiK.- 
leriyle karşılaştırma yapma imkanı doğar. 

4- CHECK & ADJUST: Bu program, elektronik ve optik gözlem ekseninin yatayhğmın arazide 
kontrolünü sağlar. Elektronik gözlem eksenindeki kayıklık  tespit edilerek kayıt edilir. Yapılan 
ölçüler, otomatik olarak kayıt edilen gözlem eksenindeki kayiklıkla düzeltilir. 

5- ERASA DATA: Bu program ile REC-Modülündeki veriler silinir. 

5. TEST ÖLÇÜLERİ 

NA 3000 sayısal nivosu ile Hannover Üniversitesi test bazında test ölçüleri planlandı. Bu 
ölçümlerde, hassas nivelman yapıldı ve gözlem ekseneninin sabitliği ve barkodlu miranın kısmen 
kapalı olmasının nivelman sonuçlarına etkileri araştırıldı. (Ölçüler, Yük. Müh. Engin Gülal 
tarafından yapılmıştır) 

5.1 NİVELMAN ÖLÇÜMLERİ 

Hannover baz hattında, NA 3000 aleti ile gidiş-dönüş olarak hassas nivelman yapıldı. Mira 
okumaları, Förstner yöntemi olarak bilinen geri-ileri-ileri geri (g-i-i-g) olarak yapıldı. Kompen-
satörlü nivolarda yapılan hassas nivelman kompensatörün nivelmanm duyarlığından kaynaklanan 
düşey eksen hatasını yok etmek için nivonun düzeçlemesinde, alet her zaman aynı kişiye yön-
lendirilerek bazı literatürlerde "kırmızı pantolon yöntemi" olarak geçen yöntem kullanıldı. Nivel-
manın gidiş ve dönüş olarak yapılmasıyla her nokta için iki yükseklik farkı hesaplandı. 1 km uzun-
luğundaki nivelman uzunluğu için standart sapma, 

s=f3f]=±o-985min
 

w I k m ' l ı k  gidiş mini:} n ı \  elman u/unluğu için standart sapma , S 
{4, =£ -= = ±0.69 mm 

olarak hesaplandı. Burada: 
d — Nivelman sonuçları arasındaki fark mm olarak, 
n = Nivelman aralığı sayısı, 
R = Nivelman uzunluğu (km olarak) ifade edilmektedir [Kahmen 19931 

52 GÖZLEM EKSENİNİN KOTROLÜ 
NA 3000 Sayısal nivolarında gözlem ekseninin kontrolünü yapmak için 4. bölümde açıklanan 

aletin içindeki hazır programlardan CHECK & ADJUST programı kullanılır. Bu program, Först-
ner yöntemine göre arazide gözlem ekseni yataylığının ayarlanması ve kontrolünü yapmaktadır. 
Bunun için Şekil 4 te görünen test düzeneği kurulur. 
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Miralar arasındaki mesafe 45 m olarak seçilir ve üç eşit parçaya bölünür. Programın akışına 
göre ölçüler ilk önce 1. sonra 2. noktada yapılır. Böylece hesaplanan elektronik ölçü sisteminin gö-
zlem ekseni kayıkliğı kaydedilir ve yapılan ölçüler kaydedilen bu değerlere göre düzenlenir. Aleti 
üreten firmanın verdiği bilgilere göre, normal atmosferik şartlar altında gözlem ekseni hatası 2"-3" 
lik bir standart sapma ile belirlenir. Yapılan test ölçümlerinde gözlem ekseni kayıklığı 2.9" lik bir 
standart sapma ile elde edildi. Bu değer 30 m'lik bir mesafede gözlem ekseni kayıklığı için 0.42 
mm ye karşılık gelmektedir. Bu kayıklık, nivelman işleminin akışı içinde geri ve ileri mira 
mesafelerinin eşit tutulması ile elimine edilebilir. Geri ve ileri mira mesafelerinin birbirinden İm 
farklı olması durumunda bu hata 0.01 mm değerine ulaşmaktadır. Buna göre nivelman esnasında 
geri ve ileri mira mesafeleri farkının İm' nin altında tutulmasıyla bu hatanın ölçüler üzerindeki etk-
isi ortadan kaldırılabilir. 

53 MİRANIN KISMEN KAPALI OLMASI DURUMUNDA ÖLÇÜ 
DUYARLIĞININ TESTİ 
WİLD NA 3000' lerin kullanma kılavuzundaki bilgilere göre aydınlatmanın kötü olması, kötü 

netleştirme, miranın ters tutulması ya da miradaki görüş alanının %30'dan faz lasının kapalı olması 
durumunda alet, ERROR 51 mesajının vermektedir. Yukarıda belirtilen ilk üç durum, ölçülerin 
dikkatli bir biçimde yapılması ile önlenebilir. Miranın bir kısmının kapalı ve gölge altında olması 
ölçü duyarlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Aleti üreten firmanın verdiği kullanım bilgilerine 
göre, alet ile mira arasındaki 100 m'lik bir mesafe için mira üzerindeki görüş alanı 3.5 m'dir. 
Yapılan test ölçümlerinde alet ile mira arası, mira üzerinde 70 cm lik görüş alanı sağlayan 20 m'-
lik bir mesafe olarak öngörüldü. Mira üzerindeki bu görüş alanının % 30 luk kısmı aşağıda gös-
terilen 5 ayrı pozisyonda kapatılarak ölçümler yapıldı. 

 
Şekil 5. Miranın görüşe kapalı olması durumunun araştırılması 
1- Kapatma, gözlem alanının tam ortasında 
2- Kapatma, orta gözlem çizgisinin üst kısmında 
3- Kapatma, orta gözlem çizgisinin alt kısmında 
4- Kapatma, görüş alanı üst sınırının alt kısmında 
5- kapatma, görüş alanı alt sınırının üst kısmında 
Mira bütün ölçüm işlemi boyunca sabitlendi ve ölçüler üç ayrı t], t2> t^ zamanlarında yapıldı, 

tj ve t3 periyodlarında mira açık, t2 periyodunda ise mira yukarıda belirtilen pozisyonlarda 
kapatılarak 10 mira okuması yapıldı. t\ ve t^ periyodlarından elde edilen tQ, 

f   _İL±k. (4) 

t o -     2 

ortalama açık mira okumasıyla t2 periyodundan elde edilen kapalı mira okuması arasındaki fark, 

d = to-t2 ;sd= ^s|TsJ ( 5 )  

125 




