
"ROBUST" KESTİRİM KAVRAMI, İLKESİ VE 
UYGULAMALARI ÜZERİNE İRDELEMELER 

Ahmet YAŞAYAN 

1. Giriş 

Türkçeye "Sağlam Kestirim" olarak aktarılabilecek "Robust" Kestirim 
(RK) konusunda mesleki dergilerde ve kongre bildirileri arasında, 
son yıllarda, çok sayıda yayına rastlanılmaktadır. Analitik 
fotogrametri, fotogrametrik blok nirengi dengelemesi, yakın resim 
fotogrametrisi, nirengi ve nivelman ağlarının dengelenmesi, 
deformasyon ölçülerinin değerlendirmesi gibi pek çok uygulamalarda 
RK 'den yararlanılmaktadır. Jeodezi ve» Fotogrametri ile ilgili 
yazılımların bir çoğunda RK ilkesinin o yazılımda uygulanmış olması 
bir üstünlük olarak sunulmaktadır. Bu yazının sonunda Kaynaklar 
Listesinde /I/ ve /13/ 'de verilen iki yayın RK 'nin, iki değişik 
alanda, ülkemizdeki uygulamaları sunmaktadır. 

RK, kimi yayınlara göre En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 'ne bir 
seçenek oluşturmaktadır (Sözgelimi /2/, /5/, /8/) . Diğer bölüm 
yayında ise RK bir kaba hata bulma yöntemi olarak sunulmaktadır 
(Sözgelimi /3/, /4/ ve /7/) . 

Bu yazı bilimsel bir çerçevede, RK kavramını, dayandığı ilkeyi, RK 
algoritmasını, fonksiyonlarını tanıtmayı ve uygulamalara ilişkin 
pratik sorunları tartışmayı amaçlamaktadır. 

2. "Robust81 Kestirim Kavramı 

"Robust" ya da "Robustluk" kavramı, çeşitli kaynaklara (Sözgelimi 
/2/, /8/ ve /7/,s.l78) göre şu şekilde tanımlanmaktadır: 

"Kümesindeki küçük değişimlere ya da genel olarak 
varsayımlardaki küçük sapmalara, duyarsız olan bir 
dağılımdan elde edilen kestirimlere  r o b u s t  ' 
tur, denilir. " 

Kümedeki herhangi bir elemanın değişiminin bu kümeden kestirilecek 
değerleri nasıl etkilediğini göstermek için Şekil 1 düzenlenmiştir. 

56 



 

v. (i=l,2,___ ,n) gözlem hatalarını, $(Vj) de bunun bir fonksiyonunu 
göstersin. Bu kümeden S(Vİ) fonksiyonları minimum yapılmak 
suretiyle bir grup parametrenin kestirileceği, diyesim kestirim 
değerinin bulunalacağı düşünülsün. Şekil 1 'deki (1), (2) ve (3) 
ile gösterilen üç fonksiyondan birincisi, v 'lere göre oldukça 
duyarlıdır. Diyesim v 'nin bir miktar artması ile J(v) fonksiyonu 
birdenbire büyümektedir. Buna karşılık (2) ile gösterilen 
fonksiyonda v 'lere karşılık daha az değişim olmaktadır. Öyleyse 
türev fonksiyonları yardımı ile minimumlaştırılarak kestirim 
değerleri bulunacak bu fonksiyonlardan, yukarıda verilen tanıma 
göre, (2) 'den elde edilecek kestirimler, (1) 'den elde 
edileceklere göre daha "robust" 'tur. (3) fonksiyonundan elde 
edilecek kestirim ise en "robust" bir kestirimdir. (1):EKK, (2):EKT 
(En Küçük Toplam) kestirimine karşılık gelir. 

$(Vj)= Vj2 toplamlarının minimum yapıldığı EKK kestirimi, Şekil 1' 
den açıkça görüldüğü gibi, v gözlem hatalarına karşı son derece 
duyarlıdır. Bunun pratik anlamı, büyük gözlem hatalarının bulunması 
durumunda EKK kestirimi, kestirim değerlerini olumsuz etkiyerek 
saptırmaktadır. Öyleyse, v 'lere daha az duyarlı Ç(v) fonksiyonları 
minimum yapılarak, kestirim değerleri "robust" laştırılabilir. 

3. Robust Kestirim İlkesi 

EKK İlkesi; 

n 
2   P, v*. = min (1) 
i=l 

ilkesine dayanır. P, "ler ağırlıkları, vf 'lerde gözlem hatalarını 
göstermektedir. RK Jde, (1) 'den farklı olarak, daha genel bir J(v) 
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fonksiyonu minimumlaştırılır: 

(2) 

EKK Yönteminin (1) 'deki amaç fonksiyonu, (2) 'nin özel bir durumu, 
diyesim S(v,) = v.2 biçimidir. Başka bir anlatımla (/5/), EKK amaç 
fonksiyonu (2) genel amaç fonksiyonunun bir alt kümesini oluşturur. 

4. "Robust" Kestiriminin En Küçük Kareler Algoritması ile çözümü 

(2) eşitliğini minimum yapmak için, v 'lere göre türev almak, 
ikinci türevlerin de pozitif olması koşulu ile, bu türevleri sıfıra 
eşitleyerek bilinmeyen parametreleri çözmek gerekir. Ne var ki, bu 
şekilde elde edilen denklemler v 'lere ve dolayısıyla parametrelere 
göre doğrusal olmayacaktır. Bu denklemlerin çözümü de doğrusal 
denklemlerden farklı yinelemeli olacaktır. $(v) = v2 olması nedeni 
ile EKK yönteminde türevler ile elde edilecek denklemler v 'lere 
göre; ve v 'ler de bilinmeyenlere göre doğrusal ya da doğrusal 
biçime dönüştürülmüş olduklarından, bilinmeyenlere göre 
doğrusaldır. Normal denklem adı verilen bu denklemlerin çözümü, 
doğrusal olmayan denklemlerin çözümüne göre daha kolaydır. Öyleyse 
RK algoritmasını EKK algoritmasına indirgemek akla uygun 
gelmektedir. 

(1) ile gösterilen EKK amaç eşitliği matris gösterimi ile 

j}(v) = vT p v = min (3) 

olur. v, nxl boyutlu gözlem hataları vektörünü, P ise nxn boyutlu 
ağırlık katsayıları matrisini göstermektedir. Gözlem hataları ile 
bilinmeyenler ve ölçüler arasında doğrusal ya da 
doğrusallaştırılmış, ilişki yine matris gösterimi ile 

v   = 1 - A x (4) 

dir. 1, nxl boyutlu gözlem vektörü, x de txl boyutlu bilinmeyenler 
vektörüdür. nxt boyutlu A matrisi de uygun biçimde düzenlenmiş bir 
(design/tasar) matristir. 

(4) bağıntısı dikkate alınarak (2) eşitliği ile belirtilen amaç, 
aşağıda gösterildiği biçimde türev alınarak gerçekleştirilir: 

 



 

olur. Bu eşitlikte türev ifadesi, (4) eşitliğinden A matrisinin 
evriğinden (transpozesinden) başka birşey değildir, v, 'ler yerine 
(4) eşitliğindeki ilişki düşünülürse, (8) eşitliğinin EKK 
algoritmasında normal denklemlerin bir başka gösterimi olduğu 
anlaşılır. 

(8) eşitliğindeki PjW. yerine 
 

alınırsa, (8) denklemlerinin, ağırlık katsayıları da bulunan ve (1) 
amaç eşitliğini gerçekleştirmek için H} bilinmeyenlerinin 
kestirilmesinde kullanılan normal denklemlerden farklı olmadığı 
görülür. Ne var ki (9) ile tanımlanan ağırlık katsayıları w-'lerden 
ve Vj 'lerden hesaplanması gerekir, v. 'ler ise EKK dengelemesi 
sonucunda elde edilen değerlerdir. Öyleyse böyle bir kestirim de 
yinelemeli olmak zorundadır. İlk dengelemede wOj = 1, 

P1, = Pj alınabilir. Daha sonraki adımlarda, örneğin k. adımda PKj 
yinelemeli ağırlık katsayısı 

 

ile bulunabilir. 

Kısaca, EKK 'nın (1) amaç eşitliği yerine daha genel bir (2) amaç 
eşitliği, EKK yönteminin çok iyi bilinen algoritması ile ve 
yinelemeli olarak, gerçekleştirilebilmektedir. Böylece kestirim 
değerinin "robust" olması sağlanır. 

Bu son açıklama biçimine göre (2) amaç eşitliği yerine (1) 'e 
benzetilerek daha kolay anlaşılabilir bir eşitlik yazılabilir: 
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"Robust" Kestirim Fonksiyonları 

(2), (6) ve (7) eşitlikleri ile tanımlanan 5 ,"¥ ve w fonksiyonları 
olarak uygulamada çok çeşitli fonksiyonlar kullanılmaktadır. RK adı 
ile 70 dolayında fonksiyon kullanıldığından söz edilmektedir /9/. 
Kaynaklar Listesinde /5/ ile gösterilen yayında bunlardan on tanesi 
verilmektedir. Çizelge 1 ve Şekil 1, 2, 3 'te sekiz fonksiyon 
verilmiştir. Karşılaştırmayı kolaylaştırmak amacı ile çizelge 1 'in 
başında EKK fonksiyonları da verilmiştir. İkinci sıradaki EKT 
fonksiyonlarıdır. 

3(v) = |v|p biçimindeki genel bir fonksiyon, p=2 ve p=l EKK ve EKT 
'ye karşılık gelir, çizelge 1 'in üçüncü sırasında p=1.2 
alınarak elde edilen RK fonksiyonu verilmektedir. 

çizelge 1 • in en alt sırasında verilen ve D simgesi ile gösterilen 
Danimarka Yöntemi adı ile tanınan yöntemdir. Şekil 1, 2 ve 3 'te 
noktalı olarak gösterilen bu fonksiyonların diğer fonksiyonlardan 
farklı olarak, sürekli olmadığı ve S(v) fonksiyonunun da konveks 
olmadığı görülmektedir. Yayınlarda, bu yaklaşımın "robust" tanımına 
uygun düşmediği özellikle belirtilmektedir. Pratikte oldukça başarı 
ile uygulanan bu yöntem bu nedenle RK tanımlaması yerine daha çok 
"iteratif" yöntem adı ile anılmaktadır. 
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6. "Robust" Kestirim Algoritmasz 

RK algoritması, yukarıdaki açıklamalardan ve (11) eşitliğinden 
anlaşılacağı gib, ağırlıkların her seferinde yeniden hesaplandığı 
yinelemeli bir EKK algoritmasıdır. Bu algoritma Şekil 4 'teki 
grafik anlatımla açıklanmıştır. 

Algoritmanın nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek için /8/ 'den 
esinlenerek basit bir örnek düzenlenmiştir (çizelge 2) . Pratik 
anlamı olmayan bu örnek aritmetik ortalamanın bulunması 
problemidir. Gözlem ya da örnekleme değerleri 10, 11, 11, 12, 50' 
dir. Bu örneklemenin standart sapması CT=5 birimdir. Son gözlem 
değerinin kaba hatalı olduğunu varsayalım. Ağırlık fonksiyonu 
olarak çizelge 1 'de B simgesi ile gösterilen bir fonksiyon, 

 

kullanılırsa ve c = 2a = 10 birim alınırsa RK algoritmasının 
sayısal akışı çizelge 2 'deki gibi olacaktır. Son gözlem, sınır 
dışı bir hata ile yüklüdür. Bu kaba hatalı gözlem alınmazsa 
aritmetik ortalama 11 olarak bulunur. RK algoritması sonucu da 
virgülden sonra iki basamak duyarlıkla aynı ise de teorik olarak 
başka bir değer eide edeceği açıktır. Seçilen ağırlık fonksiyonuna 
bağlı olarak, sonuçlar EKK sonuçları ile aynı da olabilir. 
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7. Pratik Sorunlar ve İrdelemeler 

7.1. c Parametresi 

RK fonksiyonlarında geçen c parametresi, gözlem hatalarının belirli 
bir olasılıkla ±c sınırları içinde dağılmış olacağı varsayımına 
bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle c = KCT olarak 
düşünülebilir. K, 1.5, 2 gibi herhangi bir katsayı olabilir, a, 
ölçü kümesini temsil eden öncül bir değerdir. |v|<c yerine |V|/CT^K 
da alınabilir. 

a yerine uyuşumsuz ölçüler testinde olduğu gibi v 'lerin standart 
sapmaları aV). = o0Vqy.v. de alınabilir. ao birim ağırlığın standart 
sapması, qvjvj de v ' lerle ilgili ters ağırlık matrisi Q 'nun ilgili 
köşegen elemanıdır. Bu durumda da aT yanılma olasılığı ile E(v)=O, 
Ho hipotezinin geçerli olabilmesi için 

 

olmalıdır. Burada f serbestlik derecesidir. Diyesim: f="gözlem 
sayısı-bilinmeyen sayısı" dır. Sınırdışı gözlem hatası bulunan 
noktaları gözlem sayısından eksiltmek gerektiği de açıktır. Bu 
eşitlikte t, t dağılımını döstermektedir. 

Öyleyse 

 

 

olur. Dengeleme probleminde, p,=l, farklı ağırlıkların sözkonusu 
olması durumunda (13) eşitliği yerine 
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alınmalıdır /10/. Ağırlık fonksiyonu olarak, çizelge 1 'de A 
simgesi ile verilen bir fonksiyon, ya da benzeri bir trigonometrik 
fonksiyon alınırsa, sınır değer C7r olacağı için (13) ve (14) 
eşitliklerinin sağ yanlarının n "ye bölünmesi gerekecektir. 

c parametresinin 1.5a, 2a gibi, deneyime ve sezgiye dayalı değerler 
almak yerine (13) ve (14) eşitliğindeki gibi sağlam bir temele 
dayanmak kuşkusuz daha anlamlıdır. 

v 'ler yerine, (12) eşitsizliğinin sol yanında yapıldığı gibi, 
"student" leştirilmiş karşılıkları da kullanılabilir. Bu duruma 
bir örnek olmak üzere, çizelge 1 'de B simgesi ile gösterilen 
ağırlık fonksiyonları ile, /12/ 'de yapılan bir düzenleme 
aşağıdadır: 

 
olmaktadır. (15) eşitliğinden geçen K katsayısı daha önce de sözü 
edilen, 1.5, 2 gibi değerler verilebilen ve kimi yayınlarda da 
(sözgelimi /5/) "tuning" katsayısı adı verilen bir katsayısıdır. 
sn ise, ortanca (medyan) değerdir. Standart sapmanın öncül değeri 
a 'nın bilinemediği durumlarda soncul değer ao yerine ortanca değer 
sn, /12/ 'ye göre, sınır dışı hatalarla kirletilmiş gözlem kümesini 
daha iyi temsil edecektir. 
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Gerek bu fonksiyonlar ve gerekse çizelge 1 'deki F ağırlık 
fonksiyonu v=0 için w=l 'den başlayarak, artan |v| ile birlikte, 
hızlı ya da yavaş biçimde w=0 'a yaklaşmaktadır. Bu hız F 
fonksiyonunda |V|=8CT için w=0.20 olurken, (19) eşitliği ile verilen 
ağırlık fonksiyonu, aynı |v| değerinde sıfıra ulaşmaktadır. w=0.20 
değerine ise, bu son ağırlık fonksiyonunda, |v|=1.27a 'da 
ulaşılmaktadır. 

çizelge 1 ve Şekil 4 'te verilen T ve P ağırlık fonksiyonları |v|=0 
dolayında w=a> olmaktadır. Bu durum kimi önlemlerle engellenebilir. 
Örneğin, T ağırlık fonksiyonu yerine, b pozitif bir sayı olmak 
üzere, 

 

Danimarka yönteminde ağırlık değişimi son derece hızlı olmaktadır. 
|v|=c için w=l iken |v|= c+0.001 için w=0.37 'ye birdenbire 
düşmektedir. 

Yinelemeli RK algoritmasında yakınsama, seçilecek ağırlık 
fonksiyonuna yakından ilgili olmakla birlikte, problemin türüne 
"kondisyonu" na, kaba hataları sayısına, büyüklüğüne ve dağılımına 
da bağlıdır. 

8. Sonuç 

"Robust" Kestirim, klasik EKK yönteminin bir seçeneği olmaktan çok, 
tamamlayıcısı olarak düşünülebilir. Sonuçları bozucu kaba hataların 
etkisizleştirilmesinde oldukça etkin bir yaklaşım olarak RK 'den 
yararlanmak gerekir. 

1 
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YÜZEY AĞLARIMIN DENGELENMESİ SORUNLARINA 

PRATİK YAKLAŞIMLAR 

Haluk KONAK 

ÖZET 

Bilindiği üzere, yüzey ağları önce serbest ya da 

zorlamasız olarak dengelenmekte, uyuşumsuz ölçüler 

ayıklanıp ağın gözlem planı, gerekirse geometrik şekli ve 

stokastik modeli iyileştirildikten sonra ülke temel ağına, 

dayalı olarak dengelenmektedir. 

Uygulamada ise, doğrultu ve kenarların ölçüldüğü yüzey 

ağlarının serbest ya da zorlamasız olarak dengelenmesi 

halen bir sorun olmaya devam etmektedir. 

Bu yazıda serbest ve zorlamasız dengeleme çözümlerine 

kısaca değinilmekte, sözü edilen soruna pratik bir çözüm 

önerilmektedir. 
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1. GÎRÎŞ 

Nirengi ağlarında tüm noktalar bilinmeyen olarak 

seçilirse, normal denklemler d sayıda datum bilinmeyeni 

içerir» Bu nedenle normal denklemler tekil (=singüler) 

yapıdadır, örneğin Gauss algoritmasına göre indirgeme 

aşamasında en az bir köşegen elemanı sıfır olacağından 

bilinmeyenlerin çözümü belirsiz kalır. Başka bir deyişle 

normal denklemlerin d sayıda özdeğeri sıfırdır ve böyle 

bir denklem sisteminin Cayley inversi alınamaz. 

Söz konusu yüzey ağında; sadece doğrultular ölçülmüşse 2 

öteleme (xo, yo)/ 1 ölçek (A) ve 1 dönüklük (a) olmak 

üzere 4 datum parametresi belirsizdir. Doğrultu ve 

kenarlar ya da sadece kenarlar ölçülmüşse 2 öteleme (xo, 

yo) ve 1 dönüklük (a) olmak üzere 3 datum parametresi 

belirsiz kalır. Bu tür yüzey ağlarında, 

1- Söz konusu parametreler  sabit  alınarak,  başka  bir 
deyişle sadece  doğrultuların  ölçüldüğü  ağlarda  iki 

noktanın koordinatları sabit alınarak,  doğrultu-kenar 

ya da  kenar  ağlarında  bir  noktanın  koordinatı  ve 

ölçülen bir semtten  yararlanarak  elde  edilen diğer 

noktanın (x) koordinatı  sabit  alınarak veya bu (x) 

koordinatına  karşılık  gelen  katsayıların  normal 

denklemlerden   indirgenmesi   işlemiyle   zorlamasız 

dengeleme yapılabilir» 

2- d  sayıda özdeğerlerden ya da ağın tüm  yaklaşık 
koordinatlarından oluşturulan  G  dönüşüm  matrisi 

yardımıyla 

W = ATPA Normal Denklemler        (l.a) 

n = ATVİ Sağ Taraf Vektörü        (l*b) 

olmak üzere 
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ÎT = (N+GGT)-ı-G(GırGGTG)-:ı-GT (2.a) 

N* = (N+GGT)-a--GG':r (2.b) 

eşitli§iyle Moore-Penrose inversi hesaplanarak serbest 

dengeleme uygulanabilir. 

3- önce yüzey ağı zorlamasız olarak dengelendikten  sonra 

S = I-GtG'GJ-^G' (3) 

şeklinde tanımlanan bir S dönüşüm matrisi  yardımıyla, 

(Qrr  zorlamasız  dengelemenin  invers matrisi  olmak 

üzere) 

8 = SQr,ST (4) 

serbest dengeleme çözümüne geçilebilir (ÖZTÜRK, E», 

ŞERBETÇİ, M. 1990). Amacına uygun olarak serbest 

dengeleme sonuçlarından (4),nolu dönüşümle zorlamasız 

dengeleme çözümüne de geçilebilir. 

İkinci ve üçüncü maddelerdeki çözüm algoritması 

uygulayıcılar için önemli bir sorun oluşturmakta, aynı 

zamanda ek bir algoritmayı, özellikle Moore-Penrose 

inversi ise bilgisayarda önemli bir bellek işgalini 

gerektirmektedir. Birinci maddedeki çözüm algoritması 

doğrultu ağları için çok pratik olmakta, ancak 

doğrultu-kenar ağları için ek bir algoritmayı 

gerektirmektedir. 

özellikle doğrultu-kenar ağlarının zorlamasız olarak 

dengelenmesinde oldukça kolay, bellek ve zaman 

açısından kazanç sağlayabilecek bir yaklaşım, önce 

açıklanması zorunlu görülen bazı kavramlardan sonra 

sunulmaktadır. 

2» ZORLMMLSIZ DENGELEME ÇÖZÜMLERİ 

2*1» G Dönüşüm Matrisi ile Çözüm 

G dönüşüm matrisi, datuma giren noktalara karşılık gelen 

köşegen elemanları "1" geriye kalan köşegen  elemanları 
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ile özdeştir (AYAN, T., 1987; ILLNER, I., 1985). 

Burada (2O.b) nolu eşitlikteki koordinat bilinme-

yenlerinin datum parametresine karşılık gelen 

elemanları sıfır çıkar. Yani bu eşitlik (20»d) 

eşitiiğindeki x vektörünün datum bilinmeyeni kadar 

genişletilmiş şeklidir. Bu da zorlamasız dengelemeden 

başka bir şey değildir. 

Uyuşumsuz ölçüler de düzeltmelerin ortalama hatasından 

yararlanarak belirlenebilir. 

4- Eğer ağın ölçme planı, geometrik şekli ve  ağırlıkları 
yönünde  bir  iyileştirme  ya  da  koordinatların   ve 

bunların fonksiyonlarının ortalama hataları  konusunda 

bir bilgiye ulaşılmak  istenirse  (14.e)  ya  da  (20) 

eşitlikleri ile  zorlamasız  dengelemenin  Qrr  invers 

matrisi hesaplanır ve gerekirse istenilen datuma bir S 

dönüşümü ile geçilir. 

5- (10.a), (14,e) ve (20) eşitliklerindeki   Qrr   invers 
matrisleri özdeştir. 
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bxçımıne dönüşür. Bunun anlamı; yüzey ağlarında ilk 

nokta sabit alınırsa, (20.a) eşitliğine göre sadece 

doğrultuların ölçüldüğü ağlarda normal denklem 

katsayılar matrisinin ilk iki köşegen terimine "1" 

eklemek yeterlidir demektir. Doğrultu ve kenarların ya 

da sadece kenarların ölçülmesi durumunda ise normal 

denklemlerin ilk köşegen terimine "1" eklemek gerekir» 

2- (13) ve (20.a) eşitlikleri ve  zorlamasız  dengelemeye 

ait  Qrxr   invers   matrisinin   alt   matrislerle 

hesaplanmasının  özel   bir  durumu  olarak  GaG^"1" 

matrisinin, G dönüşüm matrisi ya da Ga  indirgenmiş 

dönüşüm matrisinden elde edilmesi yerine herhangi  bir 

düzgün (=regüler) kare matris olarak ele alınabileceği 

de görülmektedir. Zorlamasız dengelemenin  ilginç  bir 

özelliği  olan  bu  özel  durum,  datum   noktalarının 

yerlerinin değişmediği  sürece   her   zaman   (14»e) 

eşitliğindeki  zorlamasız  dengeleme çözümüne ulaşı 

labileceğini göstermektedir. Bu durumda  kullanılacak 

söz konusu düzgün kare matrisin ağın yapısına uygun 

olması gerekir. Bu matrisin de N normal denklem katsa 

yılar matrisinde datum noktalarına karşılık gelen Nda 
alt matrisi olarak  seçilmesi  daha uygun olacaktır. 

Böylece (20.a) eşitliğinde tanımlanan Q matrisi 

Q = (N + Naa)-1 (24) 

şeklinde hesaplanır. 

3- İndirgenmiş G«a matrisi veya dolu G matrisi ya da Ndd 
alt matrisi yardımıyla hesaplanan dengeleme bilinme 

yenleri ve Qrr invers matrisleri arasında, dengelemede 

ulaşılan duyarlıklar gözönüne alındığında anlamlı  bir 

fark yoktur» 
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4- ölçme planxnın, geometrik şeklin ya da ağırlıkların 

iyileştirilmesi veya  koordinatların  ve  bunların 

fonksiyonlarının duyarlıkları  yönünde bir  irdeleme 

sözkonusu  ise;  Qrr  zorlamasız  invers  matrisinden 

yararlanılır^ gerekirse (4) nolu S dönüşümüyle istenilen 

datumun invers matrisine geçiş sağlanabilir. 

Bu durumlarda Qrr invers matrisinin (24) nolu eşitliği 

ile hesaplanan Q matrisinden elde edilmesi daha uygun 

olacaktır, 

5- Koordinatların yeterli bir yaklaşıklıkla belirleneme 

diği durumda indirgenmiş Gâ matrisinden elde  edilen 

G«aGTci <4,4>=E<4,,4,) (25.a) 

her zaman teorik varsayımı sağlar. Bu nedenle doğrultu 

-kenar ağlarının zorlamasız dengeleme probleminde 

kullanılması önerilebilir. Ancak öteleme elemanlarının 

yok edildiği bir 

G<aG a<2,2) = E(2,2> ( 2 5 «b) 

matrisi ile daha kararlı sonuçlar elde edilmektedir. 

Başka bir deyişle (25.a) yaklaşımından elde edilen 

dengeleme sonuçları ağın geometrik şeklinden, ölçme 

planından ve seçilen invers çözüm algoritmasının du-

yarlığından daha çok etkilenmektedir» Bu tip yüzey ağ-

larında (24) yaklaşımı ile kararlı sonuçlara ulaşıla-

bilmektedir . 

Bu sonuçlar arasındaki farklar, dengelemede ulaşılan 

duyarlıklar gözönüne alındığında önemsiz kalabilecek 

düzeydedir, üyuşumsuz ölçülerin belirlenmesi aşamasın-

da sözü edilen yaklaşımlardan herhangi biri seçilebi-

lir, 

6- Doğrultu-kenar ya da sadece kenarların ölçüldüğü yüzey 

ağlarında datum için seçilen noktalardan birini  sabit 

alırsak,  datum  belirsizliği   d=l   olur.    (11) 

eşitliklerinden görüleceği üzere,  datum noktalarına 

karşılık: gelen normal denklem katsayılar matrisine ait 

alt matrislerin inversleri birer sıfır» matrisidir. 
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Bu durumda (11.d) eşitliğine göre 

Q« = Qrr = N^"1 (26) 

olur. Bu düşünceden hareketle; 

- Düzeltme denklemleri d=l için x2'ye  karşılık gelen 

katsayıların sıfır olmasını  öngeren ek bir koşul 

yerine, sadece (xx: sabit, ya.: sabit) koşullarına göre 

oluşturulur.  Böylece  elde  edilen (uxu) boyutlu N 

normal  denklem katsayılar matrisi  ilk  satır ve 

sütunları (11) eşitlikleri gereği çizilerek (u-dxu-d) 

boyutlu bir matris olarak  indirgenir.  Bu durumda, 

Q« = N^"1 = N-1»-,»,^-* (27) 

şeklinde elde edilen invers matrisi aynı zamanda 

(10.a), (14.e) ve (20) eşitliklerindeki Q« invers 

matrisleriyle özdeştir, 

- Katsayılar  matrisi (xa.: sabit, y^:sabit) koşullarına 

göre oluşturulduğundan koordinat  bilinmeyenlerinin 

ve   düzeltmelerin   hesaplanabilmesi   için    (27) 

eşitliğindeki Q^x- invers matrisi  (10.a)  eşitliğine 

benzer şekilde d sayıda datum parametresine karşılık 

gelen (burada d=l dir) 0a<a, 0dr, 0^,3 sıfır matrisle 

riyle genişletilmelidir. Böylece zorlamasız dengele 

menin 

x = Çn         Koordinat bilinmeyenleri   (28.a) 

v = Ax-1        düzeltmeler (28.b) 

Q^v = Qj| -AQAT  Düzeltmelerin ters ağırlık (28.c) 

matrisi 

hesaplanabilir. 

- Görüleceği  üzere  çözüm  algoritmasında,   ek   bir 

koşulun  gerektirdiği  düzenleme  yerine  normal 

denklemlerin bir  kez  indirgenmesi  ve  hesaplanan 

invers   matrisin de  bir   kez   genişletilmesi 

gerekmektedir. Aynı zamanda kararlı bir  çözüm olan 

bu algoritma tercihen kullanılabilir. 

4. SONUÇ 

Yüzey ağlarının zorlamasız olarak dengelenmesi problemin-

de, N normal denklem katsayılar matrisi üzerinde datum 



noktası olarak seçilen noktalara karşılık gelen Na<a alt 

matrisinin köşegen elemanlarına "1" eklemek yeterlidir. 

Gerek duyulduğu durumlarda ise bu yaklaşım yerine E mat-

risine Naci alt matrisi eklenerek çözüme gidilebilir. Böy-

lece elde edilen değiştirilmiş normal denklem katsayılar 

matrisinin invers matrisi yardımıyla ek bir yazılıma ya 

da hesap algoritmasına gerek olmadan zorlamasız dengeleme 

sonuçlarına ulaşılabilmektedir. 

Ancak unutmamak gerekir ki, koordinatlar ile bunların 

herhangi bir fonksiyonunun ortalama hataları hakkında bir 

bilgi edinilmek istendiğinde (14.e) ya da (20) nolu 

eşitlikte tanımlandığı şekilde Qrr invers matrisi 

hesaplanmalıdır. Eğer bu irdeleme serbest ya da başka bir 

datum sisteminde yapılmak istenirse (4) nolu formüldeki 

gibi bir S dönüşümü uygulanmalıdır. 

Sadece doğrultuların ölçüldüğü yüzey ağlarında iki nokta-

nın koordinatlarını sabit almak daha kolay bir çözüm ola-

caktır. 
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