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SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA 

SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE 

UYGULAMALAR 

Ahmet  YAŞAYAN 

. GİRİŞ 
Büyük ölçekli haritaların alışılmış yöntemlerle üretiminde, arazide uygulama amacı ile 

de kullanılabilecek poligon vb. sabit noktalar bulunur. Uygulamada karşılaşılacak sorunlar 
bu noktalar yardımı ile çözümlenir. Bu noktalar kaybolmuş olsa da röperleri yardımı ile ye-
niden tesis edilebilir. 

Sayısal yöntemlerle üretilmiş paftalarda bu tür noktalar yeteri sıklıkta bulunmayabilir. 
Fotogrametrik yöntemle üretilmiş büyük ölçekli haritalarda, örneğin, uygulama amacı ile 
kullanılabilecek koordinatı bilinen poligon benzeri nokta sayısı yetersizdir. Buna karşılık 
tüm ayrıntı noktalarının koordinatları vardır. 

Güncelleştirme, yenileme, iyileştirme ya da bilgi sistemleri için geometrik bir altlık 
oluşturma amacı ile, eski paftaların sayısallaştırilması durumunda da yine ölçme ve uygula-
ma çalışmalarında kullanılabilecek yeteri sıklıkta sabit nokta bulunmayabilir. 

Yakın çevrede çok sayıda koordinatları bilinen noktaların bulunması, teorik olarak, koor-
dinatları bilinen yeni noktaların üretilmesine olanak verir. Bu yeni üretilen noktalar sayısal 
haritaya eklenecek noktalar olabilir. Ya da koordinatları bilinen proje noktalarının araziye 
uygulanmasını sağlayacak noktalardır. 

Bu yazı çerçevesinde, klasik ölçme bilgisi uygulamalarından farklı olarak, yakın çevrede 
koordinatları bilinen noktalardan yeni noktalar nasıl üretilebilir konusu irdelenecektir. Bu tür 
ölçme problemlerinde elbette pratik sorunlar ve güçlükler de söz konusudur. Örneğin, koor-
dinatları bilinen noktalar nirengi ve poligon noktaları gibi belirgin hedef noktaları değildir. 
Fotogrametrik" üretilmiş paftalardaki çatı olayı diğer bir pratik güçlük örneğidir. Konu, teo-
rik bir temel üzerinde ele alınacağı için pratik sorunlar bu incelemenin dışında tutulmuştur. 

PROBLEMİN TANIMI 

Poligon noktalarına dayalı konum saptama yöntemleri, Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'te 
gösterilmiştir. Çok iyi bilinen alışılmış bu yöntemler şu biçimde sınıflandırılır: 

1. Kutupsal Yöntem : Her tür takeometre ile uygulanan ölçme yöntemidir. Koordi-
natı bilinen sabit noktaya takeometre kurulur. Koordinatı bilinen diğer bir noktaya göre doğ-
rultu saptandıktan sonra tüm ayrıntı noktalarına olan doğrultular ve eğik uzaklıklar ölçülür. 
Düşey açı ölçüleri yardımı ile eğik uzaklıklar ölçülür. Düşey açı ölçüleri yardımı île eğik 
uzaklıklar yatay uzaklığa dönüştürülür. Alet kurulan noktadan doğrultu alman sabit noktaya 
olan kuzey açısı bulunduktan sonra problem jeodezik temel probleme dönüşür. Kuzey açısı 
ve yatay uzaklığı bilinen bir noktanın koordinat farkları, dolayısıyle koordinatları bulunur. 
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Aynnü noktalarından bu ölçü doğrularına, prizma ile, dikler düşülür. Dik ayaklan ve dik 
boylan ölçülür. Ayrıntı noktalarının koordinatları "Yan Nokta Hesabı" yöntemine göre bu-
lunur. Bu hesap, temelde, üç parametreli bir ortogonal dönüşümdür. Son noktanın ölçü 
değerleri de kullanılırsa bu hesap dört parametreli bir benzerlik dönüşümüdür. Dönüşüm pa-
rametreleri bulunduktan sonra, tüm ayrıntı noktalannın koordinattan dönüşüm formülleri 
uygulanarak bulunur. 

3. Kesiştirme Yöntemleri: Koordinatı bilinen iki noktadan doğrultular Ölçmek ve 
bunları kesiştirmek suretiyle de konum saptanabilir. (Şekil 3a). İlerden kestirme yöntemi 
olarak pratikte uzun süre uygulanmıştır. Diğer bir kesiştirme yöntemi de, koordinattan bili-
nen iki noktadan yatay uzaklıktan ölçerek uygulanır. (Şekil 3b). Bağlama Yöntemi adı veri-
len bu yöntem ile de aynnü noktalannın koordinatları bulunabilir. 

Elektronik takeometrelerdeki son gelişmeler ayrıntı ölçmelerinde sonucun kolayca elde 
edilmesi ve duyarlılığın arttınlması doğrultusunda olmaktadır. Bu eğilim, kutupsal yönte-
min yakın gelecekte diğer yöntemlerin yerini alacağını göstermektedir. Bununla birlikte, bu-
rada böyle bir aynım yapılmaksızın sayılan yöntemler uygulanan yöntemler olarak varsayıl-
mıştır. 

Doğrultularla kesiştirme yöntemi dışında, bu aynntı ölçme ve konum belirleme yöntem-
leri, noktalann araziye uygulanmasında da söz konusudur. 
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Sayısal haritalar ile çalışırken problem, klasik ölçme bilgisindeki ayrıntı alımından ya da 
uygulamasından farklıdır. Ayrıntı noktalarının koordinatları bilinmekte, buna karşılık üzerine 
alet kurulan noktanın, ya da oluşturulan ölçü doğrularının konumları bilinmemektedir. 
Kesiştirme yöntemindeki iki noktanın oluşturduğu doğru parçası da ölçü doğrusu olarak 
düşünülebilir. Kısaca, bilinen ve bilinmeyen noktalar yer. değiştirmiştir. Alışılmış ölçme 
bilgisi problemlerinin tersine bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, bu tür ölçme prob-
lemlerine invers (ters) ölçme problemleri olarak bakılabilir. Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6 ; 
Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3 ile bağlantılı olarak invers problemleri göstermektedir. 

Şekil 5'in dışında, diğerleri, ölçme bilgisinde çok iyi bilinen kestirme problemleridir. Bu 
problemler çeşitli yollarla kolayca çözülür. Gereğinden fazla ölçünün bulunması da proble-
min çözümüne bir güçlük getirmez. Tersine, ölçmelerde gereğinden bir fazla ölçünün bulun-
ması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Ölçü artı düzeltilmesi eşittir bilinmeyen koordinatların 
fonksiyonu olarak düşünülür. Düzeltmelerin karelerinin toplamı minimum olacak bir çözüm 
yapılır. En Küçük Kareler Dengelemesi adı ile bilinen bu yaklaşım ile, teorik olarak, aranı-
lan büyüklüklere daha iyi ulaşılır. Daha da ötesi, standart bir çözüm oluşturulur. Aynı ölçü 
verileri ile değişik hesaplayıcılar, ya da değişik hesaplama programlan aynı sonuçlan verir. 
Ölçüler için bir stokastik model söz konusu ise çözüm sırasında dikkate alınabilir. Örneğin, 
doğrultu ve kenar ölçmelerinin farklı duyarlıkları hesaplama sırasında gözönünde tutulabilir. 
Çıkış alman noktaların (dayanak noktalannm) stokastik özellikleri biliniyorsa, söz gelişi, 
bu noktaların koordinat ortalama hatalan verilmişse dengeleme hesabında dikkate alınabilir. 
Kısaca, Şekil 5'in dışındaki invers problemler, teorik olarak çok iyi bilinen kestirme prob-
lemlerine benzemektedir. Ne var ki kestirme problemleri kontrol noktalan ölçümleri için 
düşünülmüş ve geliştirilmiş problemlerdir. Burada ele alınan invers ölçme problemleri ise, 
klasik kestirme problemlerinden oldukça farklıdır. En azından, soruna teorik olarak farklı 
bakılmasını zorunlu kılan şu farklann altı çizilebilir: 

. Noktalar kümesinin bulunduğu alan bakımından farklılık vardır. Kestirmelerde bir kaç 
yüz metre, ya da bir kaç km'lik uzaklıklar söz konusu iken ele alınan invers problemlerde 
üç-beş on metrelik uzaklıklar söz konusudur. Bu nedenle açı ölçü duyarlıklarının sonuca et-
kisi oldukça farklıdır. 

. Dayanak noktalannm duyarlıklıklan farklıdır. Kestirmelerde bu noktaların duyarlıl-
ıklan hakkında bilgiler sağlanabilir. Ya da bunlara ilişkin geçerli varsayımlar ileri sürülebi-
lir. Söz gelişi bu noktalann hatasız olduğu varşayılabilir. Oysa invers problemlerde dayanak 
noktalannm duyarlıklan konusunda hesaplarda dikkate alınabilecek düzeyde sağlam bir bilgi 
bulunmaz; benzeri bir varsayım da geçerli olamaz. 
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Şekil 6- Kesiştirme Yöntemleri (İnvers problem) 
a) Doğrultularla,    b) Uzunluklarla 

. Dayanak noktalarının duyarlıkları ile ölçülerin duyarlıkları arasındaki göreceli durum 
farklıdır. Kestirmelerde, dayanak noktalan ölçülere göre daha duyarlı, ya da aynı duyarlık dü-
zeyindedir. İnvers problemde ise ölçüler her durumda dayanak noktalarından daha duyarlıdır. 

Durumun daha iyi açıklanabilmesi için şu örnek verilebilir: Koordinat ortalama hataları 
1 m düzeyinde olan noktalardan çıkış alınarak bir kestirme probleminin çözümü düşünül-
sün. Dengeleme hesabından bu noktaların hatalı olduğu varsayılırsa, bu noktaların koordi-
natları ile ilgili ağırlık katsayıları küçük olacaklarından gerçek ölçülere getirilecek düzeltme-
lere fazla bir etkisi olmayacaktır. Buna karşılık bu noktalara getirilecek düzeltmeler büyük 
olacaktır. Ancak, dayanak noktalarının elde edilen koordinatları geliştirilmiş ve kuşkusuz 
gerçeğe daha yakın olacaktır. Dayanak noktalarının konumu bir tartışma konusu olmayacak-
sa, yani yeni koordinatlar kullanılmayacaksa, bu noktalara getirilecek düzeltmelerin de pratik 
bir anlamı olmayacaktır. Dayanak noktalarının koordinatları ölçü duyarlığı düzeyinin çok 
üstünde olmasına karşılık kestirme hesabında hatasız olarak varsayılır ve dengeleme hesabı 
da bu varsayıma dayandınlırsa, bu kez de ölçülere büyük ve anlamsız düzeltmelerin getiril-
mesi kaçınılmazdır. Bu örnekteki sorun, üç-beş cm duyarlığmdaki ölçmelere karşılık 1 m 
dolayındaki dayanak noktalan arasındaki duyarlık farklılığından ileri gelmiştir. învers prob-
lemlerde de durum bu örneğe benzemektedir. Bir-iki dm duyarlığındaki dayanak noktalarına 
karşılık bir-iki cm duyarlığında ölçüler söz konusu olmaktadır. 

Bu irdelemeler, Şekil 4 ve Şekil 6'daki problemlere ölçme bilgisindeki klasik kestirme 
problemleri olarak ele alınmasının uygun olmayacağını göstermektedir. 

PROBLEMİN  ÇÖZÜMÜ 
Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6'daki ölçme problemlerine, duyarlık düzeyleri farklı iki ölçü 

kümesi olarak bakılabilir. Dayanak noktalan kümesi ile buna göre duyarlıktan çok yüksek 
olan yeni ölçmelerden elde edilen noktalar kümesi. Öyleyse problem, duyarlık düzeyleri 
farklı iki sistemin birbirine uyuşturulması sorunudur. Çok daha duyarlı ölçme sisteminin 
bütünlüğünü bozmadan, dayanak noktalanndan oluşan çerçeve ile en iyi uyuşum sağlan-
malıdır. Böyle bir uyuşum için iki öteleme ve bir dönüklük olmak üzere üç hareket serbest-
liği yeterlidir. Bu da ortogonal dönüşüm ile gerçekleştirilebilir. En iyi uyuşum, dönüşümden 
sonra dayanak noktalanndaki artık hatalann, ya da aykırılıklara!, karelerinin toplamının mi- 
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nünüm yapılması ile sağlanabilir. 
Üç parametreli ortogonal dönüşüm yerine parametreli benzerlik dönüşümü de uygulana-

bilir. Dördüncü parametre ölçektir. Ölçek düzeltmesi, ölçme sisteminin bütünlüğünü bir 
ölçüde zedeleyebilir ise de ortogonal dönüşüm yerine benzerlik dönüşümünün alınmasında şu 
pratik yararlar olabilir: 

. Ortogonal dönüşüm formüllerinde dönüklüğün sinüsü ve cosinüsü geçmektedir. Bu 
nedenle çözüme elverişli değildir. Buna karşılık benzerlik dönüşümü çok iyi bilinen ve her 
zaman uygulanan bir dönüşümdür. 

. Her iki ölçü sistemi arasında bir ölçek farklılaşmasının varsayımı gerçeğe aykırı değil-
dir. 

. Dayanak noktalarının bulunduğu alanda kısmi bir sistematik hata söz konusu olabilir. 
Bu sistematik hatanın bir bölümü de ölçek parametresi ile giderilebilir. Tüm dayanak nokta-
larının bir miktar ötelenmiş olması durumunda bu kısmi sistematik hatanın dönüşüm sırası-
nda öteleme parametreleri yardımı ile giderilcbildiği gibi, ölçek parametresi de böyle bir 
kısmi düzenli ölçek hatasını etkisizleştirebilir. 

Bilindiği gibi, benzerlik dönüşümü formülleri 
X = a x - b y + c  

Y = b x + a y + d  (1) 

biçimindedir. Dönüşüm parametreleri a,b,c,d; sırası ile, k cos 9, k sin 0, Xo ve Yo 

büyüklükleridir. Ölçek katsayısı k, k = (a2 + b2) ^ ve 0 dönüklük açısı da 0 = arc tan (b/a) 
dır. x,y koordinat sisteminin başlangıç noktasının X,Y sistemindeki koordinatları Xo, Yo dır 

Dönüşüm parametreleri her iki sistemde de koordinatları bilinen noktalar (ortak noktalar, 
özdeş noktalar) yardımı ile hesaplanır. İkiden fazla ortak nokta ile bu parametreler En Küçük 
Kareler Yöntemi ilkesine göre bulunur. Düzeltme (hata) denklemleri ve normal denklemler 
oluşturularak dört bilinmeyen parametreyi bu dört normal denklemden hesaplamak yerine, 
ilk kez Helmert tarafından uygulanan ve bu yüzden kendi adı ile anılan bir hesaplama biçimi 
uygulanır. Bunun için önce ortak noktalar kümesinin her iki koordinat sisteminde de ağırlık 
merkezleri (xgyg) (XgYg) bulunur. Daha sonra ortak noktalar, yine her iki sistemde de baş-
langıçları bu ağırlık merkezleri olacak biçimde ötelenir. Böylece üstü çizgilerle gösterilen 
ötelenmiş koordinatlar bulunur: 

5q = xi-xg)  yT=yi-y g ,  Xj= 

Xj - Xgı   Yj = Yİ - Yg. 

Bu önlem dört bilinmeyenli normal denklem çözümünü ortadan kaldırır. Parametreler, 
ötelenmiş koordinatlarla aşağıdaki formülleri uygulayarak kolayca bulunur. 
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(1) dönüşüm formüllerindeki X, Y koordinatları dönüştürülecek sistemdeki koordinatlardır. 
Bu koordinatlar sayısal üretilmiş, ya da sayısallaştırılînış pafta koordinattandır. Bu sistem • 
ülke koordinat sistemi olabileceği gibi yerel koordinat sistemi de olabilir. Her iki durumda 
da X ekseni kuzeye, Y eksenidc doğuya yönelmiştir. Bu bir sol sistemdir. X ekseninden baş-
layarak saat yönünde 90° lik bir açısal hareketle, yani kısa yoklan Y eksenine ulaşılır. 

x, y koordinatları ise, yeni ölçü sisteminde noktaların tanımlanacağı koordinat sistemidir. 
Bu sistem serbestçe seçilebilecektir. Ne var ki bu eksen sisteminin, (1) dönüşüm formülleri 
gereği, X, Y koordinat sistemi ile çakışabilir olması gerekir. Başka bir deyişle bu eksen sis-
teminin de bir sol sistem olması zorunludur. 
x, y koordinat sisteminin başlangıç noktasının özel bir konumda seçilmesinin pratik yararı 
vardır. Örneğin, Şekil 4'lcki A noktasının x,y koordinat sisteminin başlangıç olarak alı-
nması, diğer noktaların (1,2,3,4) x,y koordinatlarının hesaplanmasını kolaylaştırır. Diğer 
yandan, bu noktanın dönüştürülmüş koordinatları, (1) dönüşüm formüllerinden de hemen 
görüleceği gibi, c ve d öteleme elemanlarına eşit olur. 

x ekseni herhangi bir doğrultu ile çakıştırılabilir. Bu eksen seçildikten sonra da, y ekseninin 
pozitif yönü, X,Y koordinat sisteminde olduğu gibi, saat yönünde ve kısa yoldan bu eksene 
ulaşacak biçimde alınmalıdır. Söz gelimi, Şekil 5'teki x ekseninin yönü A noktasından B 
noktasına pozitif olacak şekilde alınırsa, y ekseninin pozitif yönü de sağa doğru artacaktır. 
Ölçü doğrusu y ekseni olarak alınır ve pozitif yönü de yine A noktasından B noktasına 
doğru alınırsa, x ekseninin pozitif yönü sola doğru alınacaktır. 

Sonuç olarak, Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6'daki yöntemlerle yapılan ölçmeler ve verilen daya-
nak noktaları koordinatları yardımı ile yeni noktalann koordinatları aşağıdaki işlem adımlan 
ile ve tek anlamlı olarak elde edilecektir: 

- Ölçülen noktaların bir koordinat sisteminde tanımlanabilmesi için, X,Y koordinat siste 
mi ile çakışabilir bir x,y koordinat sisteminin seçilmesi, 

- Ölçülen büyüklükler yardımı ile dayanak noktalarının ve varsa diğer noktaların x,y koor 
dinatlarının hesaplanması, 

- (2) formülleri ile dönüşüm parametrelerinin bulunması ve (1) dönüşüm formülleri ile 
noktaların koordinatlarının dönüşümü. 

SAYISAL   ÖRNEKLER 

Önerilen çözüm yönteminin daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacı ile Şekil 4, Şekil 
5, Şekil 6a ve Şekil 6b'de gösterilen ölçme yöntemlerine uygun sayısal örnekler düzenlen-
miştir. Bu sayısal örneklerde aynı noktalar kümesi kullanılmıştır. Bu noktaların nominal 
koordinatlarına göre ölçü büyüklükleri oluşturulmuş; 1,2,3 ve 4 numaralı dayanak nokta-
larının koordinatlarına, standart sapması 9 ve maksimum halası 15 cm olan koordinat hata- 
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lan eklenmiştir. Böylece yaklaşık 1 dm doğruluğunda sayısal harita verileri oluşturulmuş-
tur. 

Sayısal Örnek 1 -^Kutupsal Yöntem 

Şekil 7'de gösterilen noktalara ilişkin 
ölçüler ve veriler Çizelge 1'dedir. x,y 
koordinat sisteminin başlangıcı A nok-
tası alınmıştır. Hesaplama kolaylığı için, 
x ekseni, yatay doğrultuların başlangıç 
doğrusu ile çakıştınlmıştır. 

 

x,y koordinat sistemi Şekil 7'de gösterilen biçimde alındığı için 1,2,3,4 ve B noktasının x,y 
koordinatları, sıra ile, (s cos«0 ve (s sin°c) dır. Bu koordinatlar: 

x=s cos°<= y=s sin°g 

1 13.89 2.44 

2 4.56 15.03 

3 24.05 15.87 

4 10.21 30.83 

B                    20.84                  25.21 
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1,2,3 ve 4 dayanak (ortak) noktalan ile benzerlik dönüşümü parametreleri hesaplanırsa aşağıdaki 
değerler bulunur: 

a = 0.833955    b = 0.560368     c = 348.56     d = 472.08 

A noktasının koordinatları, x,y eksen sisteminin başlangıcı bu nokta alındığı için, c ve d'ye 
eşittir. B noktasının koordinatlan da bu parametrelerle dönüşüm yapılarak elde edilir. Aşağıda 
A ve B noktalannın hesaplanan koordinatlan verilmiştir. 

 

Dayanak noktalannın dönüştürülmüş koordinatları ile verilen koordinatlar arasındaki farklar 
(aykırılıklar) da hesaplanarak şu değerler bulunur: 

VX ________     VY 

1 0.09 -0.01 

2 -0.06 -0.05 
3 -0.13 0.00       mo=0.11 

4 0.10 0.06 

Sayısal Örnek 2- Ortogonal 
Yöntem 

Şekil 8'de ortogonal ölçü kro-
kisi verilmiştir. x,y koordinat 
sistemi Şekil 8'de gösterildiği 
gibi seçilirse, dik ayaklan ve 
dik boylan doğrudan doğruya 
x,y koordinaüandır. Bu koordi-
natlar ve dayanak noktalannın 
verilen koordinatlan Çizelge 
2'de gösterilmiştir. 



28 

 
1,2,3 ve 4 dayanak (ortak) noktaları ile benzerlik dönüşümü parametreleri hesaplanırsa aşağı-
daki değerler bulunur: 

a =0.099265    b =0.999815        e =348.57 d =472.09 

Bu parametrelerle ve B noktasının x,y koordinatları ile dönüşüm yapılırsa B noktasının X,Y 
koordinatları elde edilir. A noktasının X,Y koordinatları ise, x,y koordinat sisteminin baş-
langıcı olması nedeni ile c ve d'ye eşittir. 

_____________ X Y 

A 348.57 472.09 

B 351.82 504.79 

Dayanak noktalarındaki aykırılıklar hesaplanırsa şu değerler bulunur: 

__________ VX_ ________VY 

1 0.09 -0.01 

2 -0.06 -0.06 

3 -0.13 0.01 mo = 0.11 

4 0.10 0.06 

Çizelge 2- Ortogonal yöntem, ölçüler ve veriler
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Sayısal Örnek 3-   Doğrultu-
larla Kesiştirme Yöntemi 

Şekil 9'da ölçülerin durumu 
gösterilmiştir. x,y koordinat sis 
teminin başlangıç noktası A nol 
tası alınmıştır. AB doğru parças bu 
kez y ekseni olarak seçilmiştir. x 
ekseni de buna uygun olacak 
biçimde alınmıştır. Ölçü 
değerleri ve veriler Çizelge 3'te gösterilmiştir. Şekil 9 

 

Ölçülen doğrultular yardımı ile i (i = 1,2,3,4) dayanak noktalarının A,B, noktalan ile oluş-
turdukları üçgenlerin A ve B noktalarındaki İAB İBA açılan kolayca bulunabilir. A noktası-
ndaki bu açılar, sıra ile, 44.96, 25.24, 18.89, 23.63 grattır. B noktasındaki açılar da, yine 
sıra ile 25.10,20.48,65.01, 87.02 dır. Bu üçgenlerin AB tabanı 32.70 m ölçülen büyüklük 
olarak verildiğine göre ve A,B taban açılan bilindiğine göre, sinüs teoreminden Ai kenarları 
hesaplanabilir. Bu kenarlar da, sıra ile, 14.09,15.71,28.80, 32.48 olarak bulunur. 

i dayanak noktalanna ait Ai doğrultularının x ekseni ile yaptığı açılan ise, y ekseni AB doğ-
rusu ile çakışık olarak alındığından, A noktasındaki taban açüannı 100 grattan çıkararak, ya 
da bu açılara 100 grat ekleyerek bulunabilir, bu açılar sıra ile, 55.04, 125.24, 81.11, 
123.63 grattır. Hesaplanan bu ara büyüklükler ile x,y koordinattan aşağıdaki gibi kolayca 
bulunabilir. 

 

Çizelge 3 -  Doğrultular la  kesiş t irme,  ölçüler  ve veri ler  
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Nokta     Doğrultu          Kenar       s cos °=      s sin «= 
(<*) (s) _______ x y 

1 55.04 14.09 9.14         10.72 
2 125.24 15.71 -6.07         14.49 
3 81.11 28.80 8.42         27.54 
4 123.63 32.48         -11.78         30.27 
B         100.00 32.70 0.00         32.70 

1,23 ve 4 dayanak noktalan ile benzerlik dönüşümü parametreleri hesaplanırsa şu değerler 
bulunur: 

a = 0.999845 b =-0.098907 c = 348.58 d = 472.09 

B noktasının koordinatları da bu parametrelerle dönüştürülerek elde edilir. A noktasının 
koordinatları, c ve d'ye eşittir. Aşağıda bu koordinatlar ve dayanak noktalarındaki aykırılıklar 
verilmiştir. 

_______ X _________ Y _  
A   348.58    472.09 
B  351.81    504.78  

VX VY 

1 0.09 -0.01 
2 -0.06 -0.06 
3 -0.13 0.01        mo=0.11 
4 0.10 0.06 

Sayısal Örnek 4- Bağlama 
Yöntemi 

Şekil 10'da Bağlama Yöntemine 
göre ölçülen kenarlar gösterilmiş-
tir. x,y koordinat sistemi, bu 
örnekte de bir öncekinde olduğu 
gibi seçilmiştir. Çizelge 4'te ölçü-
len uzunluk değerleri ile dayanak 
noktalarının koordinatları veril-
miştir. 
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Bu problemde de, x,y koordinatlarının bulunabilmesi için, önce iAB üçgenlerinin A 
noktasındaki açılarının bulunması gerekir. Bu açılar, üç kenarı bilinen bir üçgende, cosinüs 
teoremi uygulayarak bulunabilir. A ve B noktalarından ölçülen uzaklıklar ile AB uzunluğu 
verildiğine göre, bu açılar için şu değerler bulunur : 44.95, 25.28, 18.91, 23.63 grat. Daya-
nak noktalarına giden doğrultuların x ekseni ile yaptığı alfa açılan da, bir önceki örnekte ol-
duğu gibi, hesaplanan A noktasındaki açılan 100 grattan çıkararak, ya da 100 grat ekleyerek 
elde edilir. Bulunan alfa açıları ve ölçülen uzunluklar yardımı ile de, dayanak noktalanmn ve 
B noktasının x,y koordinatları kolayca hesaplanabilir. 

Nokta        Doğrultu Kenar        s cos°=       s sin°= 

____________W; _________00 _______ x ______ y__ 

1 55.05 14.10 9.15         10.73 

2 125.58 15.71 -6.08         14.49 

3 81.09 28.81 8.43         27.55 

4 123.63 32.48         -11.78         30.27 
B            100.00               32.70 0.00        32.70 

1,2,3 ve 4 dayanak noktaları ile benzerlik dönüşümü parametreleri hesaplanırsa şu değerler 
bulunur: 

a = 0.999.483        b=-0.0991145 c=348.57 d=472.09 

Koordinat sisteminin başlangıcı olarak alındığından A noktasının koordinatlan c ve 
d'ye eşittir. B noktasının koordinatlan ise dönüşüm yapılarak bulunur. Bu koordinatlar ve 
dönüşümden sonra dayanak noktalarındaki ayknılıklar aşağıda gösterilmiştir. 

X ________Y _  _______ VX VY 

A  348.57   472.09     1    0.09   -0.02 B  
351.81   504.77     2   -0.05   -0.06  

3 -0.14 0.01 mo=0.11 
4 0.10 0.07 

Sayısal örneklerden de görüldüğü gibi, ölçme bilgisi ve jeodezik hesap bilgileri kul-
lanılarak yeni ölçü değerleri ile tüm noktalar uygun bir koordinat sisteminde tanımlanmak-
tadır. Dayanak noktalarının yeni sistemdeki koordinatlan ile verilen koordinatlan yardımı ile 
bir benzerlik dönüşümü uygulanmaktadır. Örneklerde benzerlik dönüşümü parametrelerinin 
bulunması ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Bilindiği, ya da bir hesaplama programının bulun-
duğu varsayılmıştır. 

Parametreler bulunduktan sonra, (1) dönüşüm formülleri uygulanarak noktalann 
dönüştürülmüş koordinatlan elde edilmektedir. Dayanak noktalanmn dönüştürülmüş koordi- 
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nadan ile verilen koordinatları arasındaki farklar-aykırüıklar-bu noktaların duyarlılığı ve ni-
teliği konusunuda bilgi vermektedir. 

İRDELEME-DEĞERLENPtRME 

Invers ölçme problemlerinin çözümü için burada önerilen yöntem şu ilkeye dayanmak-
tadır: Yeni ölçme sistemi kendi içinde değişmez bir bütündür. Bu bütün çevresi ile eniyi 
biçimde uzlaştınlacaktır. İnvers problem deyimi, alışılmışın tersine alet kurulan nok-
tanın, ya da oluşturulan ölçü doğrusunun iki ucunun koordinatlarının bilinmemesi, buna 
karşılık ayrıntı noktalarının koordinatlarının bilinmesi durumunu ifade etmektedir. Eniyi 
uzlaşma, aykırılıkların karelerinin toplamının minimum yapılması anlamına gelir. Bu 
ilke şu şekilde gerçekleştirilmektedir: yeni ölçü değerleri yardımı ile tüm noktalar uygun 
bir koordinat sisteminde tanımlamakta, koordinatları bilinen ayrıntı noktalan-dayanak 
noktaları-yardımı ile bir benzerlik dönüşümü yapılarak noktaların pafta koordinatları elde 
edilmektedir. 

Bu ilke, tüm ayrıntı ölçme yöntemlerine uygulanabilir. Tek anlamlı çözüme ulaşılmak-
tadır. Öyleyse, ilkeli bu yaklaşım standart bir çözüm yöntemi olarak kabul edilebilir ve 
uygulanabilir. 

Yeni ölçü sonuçlarının değişmez bir bütün olarak alınması, pratik olarak yeni ölçülerin 
hatasız olması anlamına gelir. Ayrıntı noktalarının koordinatlarının duyarlığı 1-2 cm dü-
zeyindeki yeni ölçmelerin duyarlığı oldukça yüksektir. Bu nedenle, yeni ölçülerin hatasız 
olarak alınması isabetsiz bir varsayım değildir. İster sayısal üretilmiş ve ister sayısal-
laştınlmış paftalar olsun, ayrıntı noktalarının duyarlılığı, en çok 1 dm düzeyindedir. 
Aynca, bu noktaların arazide tanınması en iyimser kestirîmle 3-5 cm düzeyindedir. Bu 
belirsizliğin de noktaların güvenilirlilik sınırlarını genişleteceği kuşkusuzdur. 

Bu incelemede problem basitleffirilerek, bir ölçü noktası, ya da bir ölçü doğrusu ile dört 
dayanak noktasından oluşan küçük ölçü birimleri ele alınmıştır. Daha çok sayıda ölçü 
noktası ve ölçü doğrusu olması durumunda da, önerilen ilke hiç bir güçlükle karşılaş- 
maksızm uygulanabilir. Geniş ölçü alanlarının söz konusu olması durumunda, problem 
birbirinden bağımsız parcçalara ayrılarak çözülebileceği gibi, daha büyük bir bütün oluş 
turularak da çözülebilir. Söz gelimi, A,B,C,D, noktalarından oluşan bir poligon di 
zisinden ölçüler yapılmış olabilir. B,C,D ....... noktalarındaki kırılma açılan da ölçül 
düğü için bu diziyi tüm dayanak noktaları ile birlikte bir bütün olarak almak 
kaçınılmazdır. Çok sayıda dayanak noktası ile dönüşüm yapmak problem oluyorsa, ya 
bu noktalardan bir kısmını çıkararak, ya da bütünü bindirmeli parçalara ayırarar çözüm 
yapmak düşünülebilir. 

Dayanak noktalarındaki aykırılıklar, bu noktaların koordinatlarının bağıl doğruluğu ve 
bunların tanınmasındaki belirsizlikle doğrudan ilgilidir. Öyleyse, belirgin ayrıntı nokta-
lan kullanılarak, sayısal üretilmiş, ya da sayısallaşünlmış paftalara! geometrik nitelikleri 
bu yöntemle denetlenebilir; duyarlık düzeyleri saptanabilir. 

Dayanak noktalarından birinin koordinatları hatalı ise, dönüşüm sonucunda, bu noktada 
beklenenden büyük bir aykırılık ortaya çıkar. Doğal olarak bu hatalı koordinatın A,B, 




