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1 _ Giriş :

Çeşitli  nedenler yüzünden büyük boyuttaki  triyangulasyon, nivelman,
gravite vb ağlarının toptan dengelenmesi yerine bu ağların parçalara ay-
rılarak dengelenmesi  yoluna da gidilebilir.  Bu nedenler Avrupa triyangu-
lasyon ağı  dengelemesinde olduğu gibi  birkaç  ülke  triyangulasyon ağının
hepsinin  birden toptan  dengelenmesi  işleminde bazı  ülkelerin  ölçülerini
henüz bitirmemiş  olması,  bazı ülkelerin bu bilgileri başka ülkelerden giz-
leme isteği  veya her ülkenin ağlarının çeşitli  prezisyonda ölçülmüş  olması
nedeni ile bloklara ait a posterîori ağırlıkların saptanması söz konusu ol-
duğu durumlar,  bloklardaki  hataların incelenmesi  veya sistematik  hata-
larla  yüklü  olduğundan  şüphe  edilen  blokların  diğerlerinden  ayrılması,,
organizasyon kolaylığı,  elektronik  bilgi  işlem makinalarmın  hafızalarının
sınırlı oluşu vb. olarak sayılabilir [2],

Bu yöntemin uygulanacağı yerler sadece büyük ağlar olmayabilir. Bu-
radaki kuraldan hareket ederek ölçülmüş ve dengelenmiş küçük ağlara ye-
ni ölçülerin veya hem yeni ölçüler hem de yeni bilinmiyenlerin ilavesi ile
ortaya çıkan şeklin eski hesaplanmış değerlerden yararlanarak toptan den-
gelenmesi söz konusu olabilir.

Helmert  yöntemi  ('*)  yukarda sayılan nedenlerle ağın toptan denge-
lenmesi  yerine parçalara  ayırarak  da toptan dengeleme sonucunda elde
edilecek kesin değerlerin   bulunması esasını veren yöntemlerden biridir.

('*)    Bu yöntem bazı literatürde PRANIS - PRANIVVITSCH olarak da tanınır. 14



2 — Endirekt ölçüler dengelemesinde Helmert yöntemi :

Şekilde  1   de Endirekt ölçüler yöntemine göre toptan dengelenmesi
gereken bir blok I ve II olarak ikiye ayrılmıştır.

Şek i l_  1

x  =  I. bölgeye ait biiinmiyenler (= iç bilinmiyenler) vektörü z

=   II. bölgeye ait bilinmiyenler (=  iç bilinmiyenler) vektörü

y =  her iki bölgeye ait bilinmiyenler  (ortak bilînmîyenler) vektörü ise
bütün bloka ait yazılacak hata denklemleri

vı  =  Ax + By    — İ! ( l a )

v2 =    Cy + Dz —12 (1b)

şeklindedir  ( * )  Burada Vj ve v2,  I.  ve  II.  bölgelere ait düzeltme vektörleri,
il, 12 bölgelere ait sabit sayı vektörleri, A, B, C, ve D katsayı matrisleridir.
Yukardaki  denklemlerde  görüldüğü  gibi  I.  bölgede  II.  bölgeye  a i t  z  iç
bilinmiyeni  ve  II.  bölgede  I.  bölgeye  ait  x  iç  bilinmiyeni  yoktur.  Helmert
yöntemi  modelin  bu  özelliğine  dayanmaktadır.  Şu  halde  Helmert  yöntemi
için  şekil  üzerinde  ağı  bölgelere  bölme zorunluluğu  yoktur  ve  düzenlen-
mek  suretiyle  ( l a )  ve  (1b) denklem  sistemine  dönüştürülebilen  bütün
modellere uygulama olanağı vardır.

Ağın toptan dengelenmesi amacı î le  ( l a )  ve (1b)    denklemlerinden
kurulacak normal denklemler [2], S. 48

ATA x   + AT B y - AT 1,     = o
BTA x   +   (BTB+CTC)   y  +  CT D z   -   (BT11+CT12 )   =   o (2)

0TC  y   + DTD z    - D1 12   =   o

(*)    Burada gösterim  kolaylığı yönünden Matris notasyonu kullanılmış olup bü-
yük harfler Matris, küçük harfle^ vektördür.
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şeklindedir. Ağırlıklar basitlik yönünden  1  alınmıştır. Bu denklem siste-
minden x elimine edilirse:  (bunun için ilk denklem soldan —BTA(ATA)
—ı ile çarpılarak ikinci denklemle toplanır)

{BVcTc-fTAtAfAl-VBJy + C T D z    - ( BT 1, +CT12-BTA(ATA) "' AT 1, } = o

D T C y    +  D T D z    -      D T 1 2 =  o

bulunur. Şimdi de bu 2 bilinmiyenli 2 denklem sisteminden z elimine edi-
lirse (bunun için ikinci denklem —CTD(DTD)~1 ile soldan çarpılarak birinci
denklemle toplanır)

{BTB+CTC-BTA(ATA)-1ATB-CTO(DTD)-1DTCK
(3)

-{BTI1 + CTI2-BTA(ATA)-1ATIİ-CTD(DTD)-1DTI2} =o elde edilir.

Şimdi de ağın toptan dengelenmesi yerine Helmert yöntemi uygula-
narak (3) denklem sisteminin nasıl bulunacağı gösterilecektir. Bunun için
sadece ( la  )denkleminden kurulacak normal denklemler

AAA x   + AT B y - AT 1!   =   o
T T T
<4>

B A x  + B B y   - B 1 2  =. o

şeklindedir. Bu denklem sisteminden x bilinmiyen vektörünün eliminesi
için 1. denklem —BTA(ATA)—: ile soldan çarpılarak 2. denkleme eklenirse
sadece y ortak bilinmiyenli bir denklem sistemi elde edilir.

[BTB-BTA[ATA)-1ATB| y   - |BT12-BTA(ATA)"1AT11| =   o

Şimdi  de  II.  bölgeye ait  (eb)  hata  denklemlerinden  normal  denklemler
kurulursa

CTC   y   +  CTD  z   - CT12   =o
0TC   y   +  DTD  z   - DT12   =  o (6)

yazılır. Buradan da  II.  bölgeye ait z iç bilinmiyenin eliminesi ile sadece
ortak  bilinmiyenli  bir  denklem  sistemi  elde  edilir,  (bunun  için  ikinci
denklem —CTD(DTD)—1 ile soldan çarpılarak birinci denklemle toplanır)
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fcTC-CTD(DTD)-1OTc) y - {cT12-CTD(DT;D)~1 DT12 }  = O <7>

(5)  ve  (7)  nolu  denklem sistemleri  terim  terim  toplanarak  elde edilen
sistem (3) denklemrinden başka bir şey değildir. Böylece grup halinde
de kesin değerlerin elde edilmesi olanağı vardır.

Yapılacak hesaplama işlemi özetlenirse :

a)Her gruba ait hata denklemleri  kurulur.

b)Her grup hata denklemlerinden ayrı ayrı normal denklemler ku
rulur. Bu normal denklemlerde iç bilinmiyenler başa ve ortak
bilinmiyenler sona gelecek şekilde düzenlenir.

c)Her grup normal denklemler kendi  iç    bilinmiyenleri ortadan
.kalkıncaya (ortak bilinmiyenler kalıncaya) kadar indirgenir (*)

d)Bu şekilde her iki sistemdeki sadece ortak bilinmiyenlerden olu
şan indirgenmiş normal denklemler terim terim toplanarak yeni
bir normal denklem sistemi oluşturulur.

e)Bu denklem sisteminin çözümü ortak bilinmiyenlerin kesin de
ğerlerini verir.

f)Gruplara ait iş bilinmiyenlerin hesaplanması için bu gruplardan
kurulan (4) ve (6) denklemlerinde ortak bilinmiyenler yerleri
ne konur.

3 — Şartlı ölçüler dengelemesinde Helmerî yöntemi :

Helmert yöntemi yukarda,ki kuralların ışığı altında şartlı ölçüler den-
gelemesine de uygulanır. [1], [2], S. 61 ve 109. Buna göre dengelenecek
ağın 2 parçaya ayrıldığını düşünelim. Ayırma çizgisi noktalar üzerinden
ve bu noktaları birbirine bağlayan kenarlar üzerinden geçsin (Şekil 3 de
bu sınır  kesik  çizgilerle gösterilmiştir).  Bu durumda şart  denklemlerinin
katsayılarının  yazıldığı  korelat  tablosu  şematik  olarak  şekil  2  deki  gibi
düzenlenirse bir grup şartlardaki katsayılar sadece A kısmında ve diğer
bir grup şartlardaki katsayılar sadece B kısmında olup bunlara uymayan

('*)  Bu tür  indirgeme için  klasik  Gauss  Algoritması  uygundur.  [3],  S,  63.  Mo-
dernleştirilmiş Gauss Algoritması için de bu tür indirgemeye ait bir yön-
tem [4] de gösterilmiştir.
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diğer  şartlar  (ortak  şartlar)  C kısmında toplandığı  görülür.  Başka bir
deyişle  sınır  çizgisinin  üstünden geçtiği  doğrultulara  ait  katsayıların bu-
lunduğu şartlar C kısmına, diğer şartlar A veya B kısmına aitdirler.

Örnek olarak şekil 3 de Aı, A2, A3, A4 ve A5 üçgen kapanma şartları

A kısmına, Bı, B2, B3 ve B4 üçgen kapanma şartlan B kısmına ve Cit Clt C3,
C4 üçgen kapanma şartları ile 3 santral noktası etrafında yazılacak 3 kenar
şartı ve ağı baştanbaşa geçen baz şartı C kısmına aittir. Şekil 2 ye uygun
olarak tüm ağ için yazılacak lineerleştirilmiş hata şart denklemleri

A v1 wı   =   o

B v.   + w.   -  o
2 2 (8)

C1 vl +C2 V2   +  w
3   =   °

şeklindedir. Burada Vı, A kısmındaki düzeltme vektörü, v2 ise B kısmın-
daki düzeltme vektörüdür, Wı, W2 ve v/3 ise sırası ile A, B, ve C kısımla-
rındaki  şart denklemlerinin kapanma hatası  vektörü olup A, B, C =
[Q, Cz] ilgili katsayı matrisleridir.

Toptan dengeleme için kurulacak normal    denklemler şeması genel
olarak
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veya açık olarak yazılacak olursa

AAT   k, AC/ k 3   + w,   =o
BBT  k2  + BCj  k3 + w2 =  o <9)

C^k, + c
2

BTk2   +(C
1

C1T+C2C2 ) k
3 + w

3   =  ° elde edil ir.

Bu sistemden kj el imine edil irse

B B T k 2 + BCT
2k3+ w 2 = o

C2BT   k2   +{cıc{+C2CT
2-C,AT(AATr1Ac{)l<3   + vVj-C, AT (AAT )"'W,   = h

bulunur.

Bu denklemferden de k2 nin eliminesi ile :

JcıC1
T + C,cI-C.AT(AATr1ACı

T-C,BT(BBT)~1Bc"[ \k   +
\    1    1       2    2      1 1 2 2J     3 ^ Q J

+ w3   _   CıAT(AAT)-lw1- C2BT(BBT)"1w2   =o

elde  edilir.  Şimdi  de  bu  sonucun  Helmert  yöntemi  ile  bulunabileceğini
göstermek  amac ı  i le  sadece  A  k ısm ında  (1.  grup)  kurulacak  normal
normal denklem

AAT  k,   + AC{  k3   +w,   =   o ( 1 1)

C,AT   k,  -

sisteminden kt in eliminesi i le
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- CıAT(AAT)-ıAC,Tk3 -C^fAA1)-'*,     =o 0 2 )

bulunur. Şimdi de sadece B kısmında (2. grup) kurulan normal denklem
sisteminden

B BTk    + BCj  k    + w    =  o
_ (13)

C2B  k2

k2 nin eliminesi ile

_ C2BT(BBT)"1BC2k3 - C2BT(BBT)"1w2  =  o (14)

elde edilir. Ortak şartlar için yazılan şart denklemleri de

kı   =_(AAT)-1(Ac{k3+w1 ) (15)
yazılarak (12), (14) ve (15) denklemlerinin terim terim toplanması ile
(10) dekleminin elde edileceği görülmektedir. Bu şekilde terim terim top-
lanarak elde edilen (10) denkleminden k3 korelat vektörünün kesin de-
ğeri hesaplanır.

ki in kesin değeri için (11) denkleminden
'  (C,CJ  +C2C2

T)k3  +w3   =  o (16)

ve k2 için (13) denkleminden
k2   =-(BBT )"1(BC2

rk3+W2) U7)

yararlanılır. Düzeltmeler ise

v1    = ATk,   + Cjk3 (18)

v2   = BTk2 +Cj k3

(19)
formüllerinden hesaplanır.
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AVRUPA NİRENGİ AĞININ YENİDEN
DENGELENMESİ İÇİN PERMANENT

KOMİSYONUN 1974 MÜNİH ÇALIŞMALARI

H.   W O L F
(Bonn)

1954/55 yılında IAG (International Assozation für Geodasie) nin alt
organı  olarak  kurulan Avrupa nirengi  ağının yeniden dengelenmesi  Per-
manent komisyonu  1 - 4  Nisan 1974 de Prof.  Dr.  Kobold (Zürih) in baş-
kanlığında Münihde toplandı.  Daha önceki  toplantı  1971 de Zürih'de ya-
pılmıştı. Toplantı yeri olarak bu sefer Münih'in seçilmesi eski başkan Prof.
Dr. M. KneissPin anısına hürmeten olmuştu. 23 ulusdan ikişer delege gön-
derilmişti  bunlardan  birisi  pratik  memleket  ölçmesinden  diğeri  ise  ilmi
jeodezi temsilcisi idi.

Avusturya,  Batı  Almanya,  Belçika,  Danimarka,  Finlandiya,  Fransa,
Hollanda,  İngiltere,  İrlanda,  İsveç,  İsviçre,  İtalya,  Lüksemburg,  Norveç,
Portekiz, Yunanistan ülkeleri I. derece nirengi ağlarına ait ölçü sonuçları
ile  dataların  tümünü  teslim  etmişlerdir.  Bulgaristan,  Doğu  Almanya,
Macaristan, Polonya/Türkiye ve USA ülkelerinden üyeler de davet edilmiş-
lerdir.

Daha önceki çalışmalarda Avrupa nirengi ağının dengelenmesi konu-
sunda alınan kararlar gereğince her ülke kendi ulusal ağına ait hata ve
normal  denklemlerini  uygun ağırlıkla kuracaklar  ve daha sonra örneğin
Gauss  Algoritması  veya Çeleski  yöntemi  ile  iç  bilinmiyenlerini  elimine
ederek ülke sınırları boyunca mevcut noktalarının koordinatlarından veya
buna ilâveten bu noktalardaki yöneltme bilinmiyenlerinden meydana gelen
ortak  bilinmiyenli  bir  sistem elde edeceklerdir.  Bu ortak  bilinmiyenlere
satelit gözleme noktalarının koordinatları da dahildir.

Hata denklemlerinin  daha önce homojene edilmiş  yani  birimsiz ve
ağırlığı  1 yapılmış şeklinden sonra bu indirgenmiş normal denklemlerin
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toplanması ile birleştirme işlemi yapılacaktır. Kısaca «ağ kaynaştırması»
denilebilen bu birleştirme işlemi birkaç basamakta yapılabilir.

1971 Zürih toplantısında alınan karar gereğince 1. adım olarak sadece
ağın geometrik dengelemesi yapılacak bu dengelemede ölçü olarak sadece
yatay doğrultular ve bunların olmadığı yerde açılara yedek olarak ölçülmüş
uzaklıkların  oranları  alınacaktır.  Bu  ise  serbest  ölçek  bilinmi-yenli
uzunluklara ait hata denklemleri şeklinde işleme girecektir.

2. adım olarak bütün Laplas azimutları ve ölçek belirlemek amacı ile
ölçülmüş  bütün  uzaklıklar  alınacaktır.  3.  adımda  ise  arzu  edilen  ilmi
amaçlar için modelde bazı düzlemeler ve değişiklikler dikkate alınacaktır.
Yaklaşık koordinat olarak vaktiyle merkezî Avrupa nirengi ağı dengeleme-
sine bağlı olarak hesaplanan 1950 Avrupa nirengi ağı sistemi kullanılacaktır.
Ölçülmüş yatay doğrultuların redüksiyonu için gerekli çekül sapmaları da
bu sistemden alınacaktır. Aynı şekilde uzaklıkların redüksiyonu için  Geoid
ondulasyonu bu 1950 Avrupa sisteminden alınacaktır. Geçen bu süre içinde
Geoid tanımı  hesabı  birçok  kere yapılmış  olup bunlar  Wolf  1949,  VVolf
1956, Bomford 1956, Heitz 1967, Bomford 1970 ve en yeni sonuç Levallois
1973 dür.  Kanavalar  1  :  1  Milyon =  RET rig  -  Atlas  ve  1  :  4  Milyon,
Frankfurt'taki «Institut für Angewandte Geodasile» den temin edilmiştir.

İndirgenmiş  normal  denklemlere  varıncaya  kadar  gerekli  nümerik
dengeleme hesapları  ülkelerin  merkezi  hesap bürolarında yapılmıştır.  Bu
İşlemi takip eden kaynaştırma işlemi için bir sürü hesap merkezleri ör-
neğin Paris'de, Stockholm'da, Delft'de ve Münih'de kendi imkanlarını se-
ferber  etmeye hazır  durumdadırlar.  1.  adım sonuçları  Münih'deki  Alman
Jeodezi araştırma enstitüsünde elde edilmiştir. İç bilinmiyenlerin elde edil-
mesi  için  geri  hesaplama  (back  solution)  her  ülkenin  hesap  bürosuna
bırakılmıştır. Şimdiki duruma göre İtalyan nirengi ağının bağlantısı sonu-
cunda 1. adım bitmiş  olacaktır.  Konum tesbiti, yöneltme ve ölçek için
1950 Avrupa nirengisinin 2 noktasının koordinatları alınmıştır. Münih'deki
bu toplantıda 1. adımın bütün sonuçlarını çalışma raporu olarak gösteren
ve  1975  de  Geodezi  ve  Geofizik  birliğinin  Grenoble'deki  toplantısına
götürülücek bir yayının şekli ve muhteviyatı tartışıldı.

Permanent .komisyonunun çalışma alanlarından biriside,

a)Tromsö'den Catania'ya,

b)Malvern (İngiltere) den Graz'a.
uzanan ve dünya satelit ve Batı Avrupa satelit ağının ölçek tayinine hiz-
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met eden iki  satelit  traversidir.  Bunlar üçgen zincirler veya çift  sıra üç-
gen  zincirler  şeklinde  olup  satelit  dünya  ağındaki  Hohenpeisseriberg,
Tromsö ve Catania istasyonlarını  ve bu meyanda batı Avrupa satelit  ağı-
nın  birçok  istasyonlarını  birbirine  bağlamaktadır.  Bunlarla  ilgili  olarak
bütün  mevcut  jeodezik  ölçülerin  dengelenmesi  sonucunda  söz  konusu  is-
tasyonlar  arasındaki  uzay  kirişin  boyu  hesaplanacaktır.  1975  Grenoble
toplantısında bu konuda da bilgi verilecektir.

Münihdeki  toplantıda  tartışılan  konulardan  birisi  de  2.  adımın  ya-
pılmasında özellikle  ölçülen  uzaklıklar,  Laplas  Azimutları,  bunların prezis-
yonu ve bunlardaki mümkün sistematik hatalardır.

Daha sonra  Yunanistan  ağı  ile  İtalyan  ağı  arasında 2 kenarlı  Laser
hassas  poligonu  ile  Adriyatik  üzerinden  yeni  bağlantı  ve  boylam  merkez
istasyonuna  bağlantı  konuları  görüşülmüştür.  Diğer  taraftan  ulusal  hesap
merkezlerindeki  hesaplama  tekniği  yönünden  tecrübeler  ve  2.  adımın  he-
saplama planının tesbiti konularına da değinilmiştir.

Oturumda alınan kararları şu 6 madde ile özetleyebiliriz :

1)2. adımın başlaması,

2)Laplas azimutlarının sistematik yönden araştırılması,

3)Tromsö - Catania  satelit  traversinin Yunanistana     kadar uzatıl
ması,

4)Prof. Levallois'in Geoidinin kullanılması,

5)Kazanılan sonuçların  ilerde yayınlanması ve 1 : 4 milyon ölçe
ğin de kanava,

6)Alman Jeodezi komisyonuna ve Alman araştırma kurumuna te
şekkür.

Bu meyanda bir çok konferanslar ve tebliğler verilmiştir.
Konferanslar :

—KUBE - SCHNADELBACH : Computations for a geometric Adjust-
ment of the European triangulation networks.

—FISCHER-WUNDERLIN :   Report on  the    Preparatory work for
RETrig, phase II, Block Switzerland.

—BALODIMOS - VEIS : Preliminary report on the Geodetic connec-
tion betvveen Greece and Italy.
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—MARTIN : RETrig report on the presen t state of Portuguese works.

—LEVALLOIS : İGN geoide Europeen, systeme Europa 1950.

—EHLERT: Zusammenstellung der VVidersprüche der Laplace-Be-
dîngung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

—EHLERT: Zur Durchführung der Fehlerrechnung bei der Ausgleic-
hung grosser Dreiecksnetze.

—D1RK : Zum Langensystem in der Bundesrepublik Deutschland.

—KUBE - SCHNADELBACH : Adjustment of the satellite   base line
Tromsö - Catania.

—KUBE - SCHNADELBACH : Preliminary computation of the Euro-
pean base line Malvern-Graz.

Tebliğler aşağıdaki konuları kapsamaktadır :

Avrupa nirengi ağı dengelemesinin gelecekteki  problemleri 2, adım :
Bütün metrik sonuçlar cinsinden ifade edilen kesin ölçek tarifi- kesin yö-
neltmenin  tamamlanması-  Standartlaşma-Satelit  gözlem  istasyonlarının
uzay dik koordinatları. 3. adım : Reduksiyon problem - Laplas noktaları-
nın  astronomik  boylamları-  ağırlık  tayini-Sistematik  hatalar  için  ilâve
bilinmiyenler- Matris İnversiyonu -  Ağın oturtulması:  Dünya satelit  ağına
bağlantı veya gravimetrik-astronomik nokta tayini- 1967 yeni elipsoidine
geçiş - Batı Avrupa satelit ağı ile kaynaştırma-3 boyutlu dengeleme - Koor-
dinat duyarlığı ve koordinat değişme hızı.

TOPLANTİLAR

S/7 Mayıs :    SSPO - Mimari Fotoğrametri Semineri St. Gailen
(İsviçre)

22/28 Mayıs :    3. Alman Jeodezi Haftası - Köln (B. Almanya)
16/21  Haziran :    FIG - 42. CP. - Oturumu - Helsinki (Finlandiya)
18/24 Ağustos :    IAG - Uluslararası Jeodezi Cemiyeti Genel Toplan-

tısı - Grenoble (Fransa)
2B Ağos. -  6  Eylül : IUGG, Uluslararası Jeodezi - Jeofizik Birliği  XVI.

Genel Asamblesi - Grenoble (Fransa)
8/11 lyîül :    Kartografya Tarihçesi 6. Uluslararası Konferansı-

Greenwick (İngiltere)
22/25 Eylül, :    ECEE Deprem Mühendisliği 5. Avrupa Konferansı -

İstanbul
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KISA KENARLARIN ÖLÇÜLMESİNDE
KULLANILAN ELEKTRONİK .ALETLER



Erdal  KOÇAK

Elektronik uzaklık ölçen aletlerin jeodezik çalışmalarda kullanılmaları gön geçtikçe
yaygınlaşmaktadır. Önceki yıllarda .kısa ve uzun kenarların flçülmesini amaçlıyan çok
yönlü aletlerin yapımı düşünülmüş; ancak  bu aletlerin ağır ve pahalıya mal olmaları,
ayrıca  kısa  kenarlar  için  kullanışı  olmamaları  nedenleriyle  kısa  kenarlar  için  farklı
aletlerin yapımına  geçilrniştir.  Poligonasyon, aplikasyon ve detay alımı  gibi topoğrafik
veya kadajstral çalışmaların yüksek bir presizyon ve hızla yapılabilme isteği de  kısa f
menzilli elektronik uzaklık ölçerlerin gelişmesinde etken olmuştur.

»Kısa menzilli elektronik uzaklık ölçerlerin ortak nitelikleri şöylece sıralanabilir :

—Hafif ve küçük boyutlu olması, ,

—Tek ünite şeklinde çalışabilmesi,

j— Uzaklıkların sayısal okunabilmesi,

I— Yatay ve düşey açı ölçmeye imkân verecek şekilde yapılmış olması,

|— Açıların ölçülmesine imkân    vermiyorsa, bir    teodolite takılarak kullanılabilmesi,

— Maliyetinin ucuz olması.

Yukarıda sıralanan ortak özelliklerden başka, bazı aletler ölçülen eğik uzaklığın
yataya dönüştürülmesini  otomatik  olarak  yapmakta  ve  öl-çülerjin  otomasyon yoluyla
değerlendirilmesini gerçekleştirmek için de so-nuçİE rı  kâğıt  şeritlere delebilmektedir.
Ancak bu özellikleri bulunan aletlerin maliyetleri oldukça yüksektir.
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Çeşitli  ölçme işlemlerinde yaygın olarak  kullanılmakta  bulunan on  altı  adet
elektronik uzaklık ölçerin çeşitli niteliklerini belirleyen bir çizelge sonraki sayfalarda
verilmiştir. Çigelgede yer alan aletlerin hemen hepsi oldukça yüksek bir presizyonla
uzaklıkları  ölçebilecek  şekilde  yapılmışlardır.  Prezisyonun  çok  yüksek  oluşu
kuşkusuz istenen bir özelliktir. Ancak uzaklığı yüksek bir presizyonla elde edebilecek
bir  aletin maliyeti  de  yüksek  olacaktır.  Örneğin  kilometrede  5  mm  lik  presizyon
artışı maliyette yalaşık 150.000 TL. değer artışına neden olmaktadır. Bu bakımdan
kullanılacak elektronik uzaklık ölçerin gereğinden fazla presizyonlu ölçme  yapması
tercih sebebi olmamalıdır.

Piyasada pazarlanan  aletlerin  diğer  bir  ortak  özellikleri,  kullanılışlarının  çok
kolay oluşudur. Karmaşık ölçme işlemleri alet operatörünün kontrolundan alınarak
aletin elektronik devrelerine terkedilmiştir.

Kısa  kenarlı  eletronik  uzaklık  ölçerler,  harita  yapımındaki  klasik  yöntemle



uzunluk  ölçmelerinde  insandan  ileri  gelen  bir  çok  hata  kaynaklarının  ortadan
kalmasını  gerçekleştirmiş,  ayrıca  sağladığı  yüksek  presizyon  sayesinde  de
mesleğimizde yaygın uygulama alanı bulabilmiştir.

L İTERATÜR

1— Vermessung - Mensuration,  October 1947, s.  279-284.

2— Der Vermessungsingenîeur,  Mai/Juni   1974,  s.  68-71.

3— Der  Vermessungsingenîeur,  Mai/Juni   1973,  s.  8 6 - 9 1 .
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PANEL
TÜRK JEODEZİSİNİN GELİŞİM ÇİZGİSİ
ÇEVRESİNDE DÜŞÜNCELER

—Uluslararası jeodezi çalışmaların
da Türkiyenin rolü, yapılmış ça
lışmalar, gelecek için öneriler.
—Ülke temel haritalarının yapımı
na jeodezinin katkıları.
—Ülke yer bilimi uygulamalarında
jeodezinin rolü ve yeri.
—Türkiyede jeodezi eğitimi
—Türkiyede jeodezi   uygülamaları-
—nın düzenlenmesi konusunda dü
şünceler.
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