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1. Giriş 

Gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı kırsal kesimde toprak üstündeki baskıla-
rın yoğunlaşmasına ve sanayileşmeye paralel olarak şehir nüfusunun olağanüstü art-
masına neden olmaktadır. Bu nedenle, bu ülkelerde şehirlerin altyapı planlamasına 
ve inşasına yardımcı olacak kent bilgi sistemleri ve kırsal kesimdeki planlamaya, 
toprak ve tarım reformuna cevap verecek bilgi sistemleri gerekmektedir. 

Birleşmiş Milletler kuruluşu olan National Comission on Human Setüement'in 
"Global Shelter Strategy to the Year 2000" adlı raporunda "ülkelerin politikasında 
öncelik alanı şehir düzeyinde etkili toprak kayıt ve toprak bilgi sistemleri olacaktır" 
denmektedir. Gelişmekte olan ülkeler için, şehir ihtiyaçtan, konut inşası, fiziksel alt-
yapı, finansman, vergi amaçlarıyla, düşük sermaye ile kurulabilecek, işletme mas-
rafları düşük, basit, genişlemeye müsait, entegrasyona açık ve yerel ihtiyaçlara ko-
layca uyarlanabilen bilgi sistemleri önerilmiştir. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki bu çalışmalar için gerekli olan finansman, Dünya Ban-
kası, African, Inter American, Asia Development Bank ve UNDP, UNCHS ve FAO 
gibi Birleşmiş Milletler kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. Bir çok gelişmiş ül-
ke, bu ülkelere ikili anlaşmalar yoluyla teknik yardım yapmaktadır (4). 

Bütün bilgisayar destekli harita yapımı birkaç milyar dolarlık bir endüstri haline g&h 
mistir. Sadece Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerdeki ABS projelerini destek-
lemek için, son 20 yılda, bir milyar dolar vermiştir (4). Düşen yazılım ve donanım 
maliyetleri ile birlikte, 19901ı yıllarda ABS/CBS teknolojisinin dağılımı ve kullanı-
mının hızla artması beklenmektedir. 
2. Bilgi Sistemlerinin Kurulmasında Karşılaşılan Sorunlar 
Ülkemizin bugünkü harita üretim düzeyi hakkında Erkan ve Demirel'in (1989) yap-
tığı araştırmada aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 
1- Diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de konuma dayalı bilgi ihtiyacını karşıla-
mak amacıyla kamu kurumlan haritacılık hizmetlerini başlatmıştır. Bu kurumlar ha-
rita bilgisini ortak kullanmak yerine farklı amaçla, teşkilatlanma, bilgi depolama ve 
uygulamalar yapmışlardır. 
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2- Bu kurumlar birbirinden tamamen bağımsız ilgili alanlarda sınırlı çalışmalar yap-
maktadır. Özellikle geçmişte büyük bir karmaşanın hakim olduğu çalışmalar bugün-
de aynı özellikleri taşıyarak devam etmektedir. 
Bu araştırmanın sonucunda ortaya çıkan, ülkemizde harita üretiminin temel sorunla-
rının bazıları aşağıda sayılmıştır: 
1- Değişik kamu kurumlarının ürettiği konuma dayalı bilgiler arasında standart birli 
ği yoktur. 
2- Aynı alanın haritası değişik kurumlar tarafından defalarca çıkarılmaktadır, 
3- Haritalar arasında koordinat birliği yetersizdir. 
4- Harita hizmetlerinin bir yöreye ne zaman ve hangi amaçlar için getirileceği belir 
sizdir. 
5- Harita çıkarma faaliyetlerinin nerede ve ne zaman başlatılacağına ilişkin objektif 
kriterler bulunmamakta ve proje teknikleri uygulanamamaktadır. 
6- Ülke düzeyinde harita üretim sisteminin bütününden sorumlu ve kurumlar arasın 
da koordinasyonu sağlayacak bir kamu kuruluşu bulunmamaktadır. 
HAKAR projesinde ülkemizdeki harita üretimiyle ilgili olarak aynı sorunlar dile ge-
tirilmiştir (1,7). 
Ülkemizde kamu hizmetlerinde koordinasyonsuzluk, verimsizlik, plansızlık, uzun 
vadeli düşünme ve proje yapma eksikliği yaşanırken, kamu kurumlan arasında tam 
bir koordinasyonun gerçekleştirildiği NORDIC ülkelerinde (Danimarka, Finlandiya, 
izlanda, Norveç ve isveç) değişik bir durum yaşanmaktadır. Geniş topraklara sahip 
olan bu ülkelerde yalnız şehir mühendislik hizmetlerinde işletme ve bakım masrafla-
rı için yılda 15 milyar dolar harcanmaktadır (8). 
Bu ülkelerde değişik amaçlar için uzun süreden beri yapılan harita ve ilgili bilgileri 
bir bilgi sistemine sokmak için NORDIC KVANTIF I ve II projeleri tamamlanmış-
tır. Bu proje ile sistemin kar/maliyet analizi yapılmış ve kullanıcı ihtiyaçları belir-
lenmiştir. Bilgiler sisteme yüklenmiş, değişik bilgi sistemleri entegre edilmiş ve sis-
temler arasındaki bilgi alışverişini kurmak amacıyla bilgiler standart hale 
getirilmiştir. Bu ülkelerde politik sistemlerin sonucu olarak kamu hizmeti yapan ku-
rumlar arasında çok yüksek düzeyde bir koordinasyon, hizmetlerin üretiminde bü-
yük bir verimlilik vardır (8). 
CBS ve ABS için kar/maliyet oranı Tveitdal (1990) tarafından araştırılmıştır. Bu 
oran sistemin ne kadar çok amaçlı kullanılacağına bağlıdır. Kullanım oranı arttıkça 
karlılık oranı da artmaktadır. Kullanım derecesine bağlı olarak, NORDIC KVAN-
TIF I projesinde bilgi sistemleri için üç türlü maliyet/kar oranı tesbit edilmiştir (Şekil 
1) (8). 
Bilgi sistemleri1 sadece kartografik amaçlarla, yani geleneksel olarak elle yapılan ha-
ritaların bilgisayarla yapımı yerine kullanılırsa, karlılık en az 1 : 1 olmaktadır. Bu 
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amaca ilave olarak bilgi sistemi tasarım gibi, yeni problemlerin çözümünde, bu oran 
en az 1 : 2 olmaktadır. Bilgi sistemi, çok amaçlı veri tabanı yaratılıp, değişik organi-
zasyonlar arasında koordinasyon sağlanarak planlama, tasarım, problem çözümü ve 
idari amaçlarla kullanılırsa en az 1:4 karlılık oranı elde edilmektedir. 

 

Bir bilgi sisteminin zamana bağlı kar/maliyet ilişkisi şekil 2'de görülmektedir (8). 
Maliyetin ilk yıllarda fazla olmasının sebebi bir bilgi sisteminde sistemin kurulması, 
verilerin toplanması ve personelin eğitimi gibi nedenlerle ilk yatırım maliyetleri ge-
rektirmesidir. Bir bilgi sisteminin kuruluş aşamaları ve bunlara bağlı maliyet ve kar 
durumu şekil 3'de görülmektedir. 
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3. Bilgisayarla Harita Üretimiyle tlgîll Bazı Uygulamalar ve Bunlarla İlgili 
Maliyet Analizleri 
Bu makalede, interaktif grafik yöntemlerle çalışan ve vektör yapıdaki verileri işleye-
rek harita üreten bazı yazılımlarla yapılan uygulamalar verilmiştir (3). 
BASIC programlama dilinde yazılan ve Bilgisayar Destekli Tasarım ile Bilgisayar 
Destekli Kartoğrafyaya örnek olarak geliştirilen bu yazılımlar Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlüğünden elde edilen verilerle çalıştırılmış ve çizimler aynı kuruluşun çi-
zim araçlarıyla gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar konularına ve verilerin kaynakları-
na göre 4 gruba ayrılmıştır. Her uygulamada, kullanılan araç ve personelin süresi ve 
bunların birim maliyetleri yardımıyla toplam maliyetler çıkarılmıştır. 

Uygulamalardan elde edilen maliyetlerin sonuçlan ile elle harita yapım maliyetlerini 
karşılaştırmak amacıyla, Harita Mühendisleri odası Konya temsilciliğinin ilan ettiği 
harita çizim birim maliyetler kullanılarak bu haritaların elle yapım maliyetleri de he-
saplanmıştır. 
3.1. Uygulama 11 Parselasyon ve Uygulama Krokilerinin Çıkarılması 

Bu uygulama için, Konya ili Çavuşgölüne ait bir imar paftası üzerinde bulunan ada-
ların koordinatları kullanılmıştır. Geliştirilen yazılımlarla önce 14 adanın parselas-
yonu yapılmış, daha sonra bu ada ve parsellerin uygulama krokileri çıkarılmıştır. 
Oluşturulan çizim dosyalan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait DCS - F100 -
1 çizici dönüştürülmüştür. Bu uygulama ve diğerlerine ait maliyet özetleri tablo l'de 
görülmektedir. 



 

Tablo 1: Uygulama maliyetleri 

*    Ortalama bir adanın parselasyon ve krokilerinin çıkarılması **  
Sayısallaştırma maliyetleri dahil 

3.2. Uygelama 2 : Analitik Plotterdao Elde EdiSeıı Verilerle Çizim 

Bu uygulamada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait Cari Zeiss PLANÎCOMP 
P2 analitik aleti ve PHOCUS yazılımı ile, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü per-
sonelinin, Ankara-Ulus'a ait bir modelin sayısallaştırmasmdan elde ettiği veriler kul-
lanılmıştır. Bu veriler işlenerek ev, yol gibi açık ve kapalı poligonlar elde edilmiştir: 
Daha sonra evler taranmış, karelaj ve yazılar yazılmış ve özel işaretler çizilmiş-
tir.Son olarak, bu veriler çizime hazırlanmış ve çizim gerçekleştirilmiştir.(Şekil 4). 

3.3. Uygulama 3 : Bütünleşik Sistemden (total station) Elde Edilen Yerlerle 
Çizim 

Bu uygulamada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli tarafından Çorum -
Alaca'nın Ayhan mahallesinde Sokkisha Set2 bütünleşik sistemi ile yapılan ölçme-
lerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Verileri arazide kaydetmek için SDR2 veri 
kayıt aracından yararlanılmıştır. SDR2'den elde edilen dosya işlenerek ev ve parsel-
ler çıkarılmıştır. Daha sonra taramalar yapılmış, özel işaretler çizilmiş, karelaj ve ya-
zılar yazılmıştır. Son olarak veriler çizime hazır hale getirilmiş ve çizim yapılmıştır. 

3.4. Uygulama 4: Sayısalaştırfan Bir Haritadan Elde Edflen Verilerle Çizim 

Bu uygulama için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait îzmit - Kandıra'mn bir 
paftası, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Digi - Pad 3648A sayısallaştırıcı 
masası kullanılarak sayısalîaştınlmıştır. Yükseklik eğrilerinin sayısallaştırılmasın-
dan elde edilen noktalar işlenerek yüksekli^ eğrileri üretilmiştir. Bunun için önce bir 
kare ağı enterpolasyonla bulunmuş bu ağın kenarlan üzerindeki yükseklik eğrilerine 
ait noktalar hesaplanmış ve bu noktalardan yumuşak eğriler geçirilmiştir. Daha sonra 
iki boyutlu bilgiler işlenerek ev, ada, yol vb. gibi cisimlere ait poligonlar oluştu-
rulmuştur. 

39 



 

Elde edilen dosyalar yeniden işlenerek yazı, karelaj ve semboller çizilmiştir. Burada 
elde edilen veriler çizime hazır hale getirilerek çizim gerçekleştirilmiştir. 

3.5. Uygulama Maliyetlerinin Analizi 

Bu uygulamalardan elde edilen maliyetler ve tasarruf oranları, maliyetlere etki eden 
unsurların tam olarak belirlenememesinden, genelleştirilemezler. Zamana, ülkeye ve 
işletmeye bağlı olarak değişen bu unsurlar aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

Donanım Maliyeti: Sürekli olarak düşmekte ve markalar arasında fiat farkı bulun-
maktadır. Ayrıca donanımın kullanılma süresi yazılımlara bağlıdır. Aynı iş değişik 
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yazılımlarla farklı sürelerde yapılabilir. 

Yazılım Maliyeti: Aynı iş değişik yazılımlarla yapılabilir. Yazılımlar arasında fiat 
farkı bulunmaktadır. Uygulamalarda yazılım maliyetleri hesaplara sokulmamıştır. 

Personel Maliyeti: Uygulamalarda kullanılan personel maliyeti, toplam maliyetlerin 
en büyük kısmını oluşturmaktadır. Personel maliyetleri, deneyime ve ülkelere göre 
farklılık göstermektedir. Ayrıca personelin kullanılma süresi yazılım ve donanıma 
bağlıdır. Daha hızlı yazılım ve donanımlar personel maliyetlerin düşürebilir. 

Kapasite kullanımı: Donanım, yazılım ve personelden oluşan bir sistemin % kaç ka-
pasite ile çalıştığı maliyetleri büyük ölçüde ve doğrudan etkilemektedir. Bu uygula-
malarda sistemin bir yılda 2000 saat kapasite ile çalıştığı kabul edilmiştir. Kapasite 
kullanımı işletmeye bağlı bir maliyet unsurudur. 

Uygulamalardan elde edilen maliyet özetleri tablo 2'de verilmiştir: 

 

Bu uygulamalardan elde edilen sonuçlara göre, Bilgisayarla harita yapımında, elle 
harita yapım maliyetlerine göre, % 63 - 96 tasarruf oranlan elde edilmiştir. Bütün 
uygulamalarda personel maliyetinin toplam maliyete oram % 76 - 81 arasında değiş-
mektedir. 

4. SOMSİÇ ve Öneriler 

Bilgisayar destekli harita yapımı hem yeni bir harita yapım tekniği, hem de yeni bir 
üretim tarzıdır. 

Bu tarz bir üretime geçildiğinde yeni tarza uygun organizasyonel, hukuki ve mali 
çerçeve gereklidir. Gelişmiş ülkelerin bu konudaki deneyimlerinden çıkarılacak so-
nuç şudur: Bilgisayar destekli harita yapımı ile ilgili değişimin getirdiği idari ve hu-
kuki sorunların çözümü teknik problemlerin çözümünden daha zordur (5,2). 

Bilgi sistemlerinin toplumun, insanın, toprağın ve diğer doğal kaynakların gelişme-
sine olan katkısı yanında, bilgi sisteminin kurulmasında ve işletilmesinde ortaya çı-
kacak hukuki, sosyal, organizasyonel ve eğitim sorunları da araştırılmalıdır. Böyle- 
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likle bilgi sistemlerinin başarılı bir biçimde kullanılması sağlanacaktır (9). 

Bilgisayara dayalı bir harita üretim sisteminin temel amacı, kullanıcıların konuma 
dayalı bilgi ihtiyacını karşılamaktadır. Bu nedenle bir kuruluşta, şehirde ve ülkede 
böyle bir sistemi kurmadan önce detaylı bir ihtiyaç analizi yapılmalıdır. Bu analizde 
bilgiyi kimlerin hangi amaçla kullanacağı, kullanıcıların istediği hassasiyet ve bilgi-
lerin hangi formda istendiği incelenmelidir. Böyle bir analizde kullanıcının sadece 
bugünkü ihtiyaçları değil, ileriye dönük ihtiyaçları da tahmin edilmelidir. Gelişen-iü-
kelerde harita kullanımı o anda sınırlı olabilir. Bu ülkelerin refah ve gelişmişlik dü-
zeyine bağlı olarak gelecekte ihtiyaç duyacakları harita türleri için gelişmiş ülkelerin 
deneyimlerinden yararlanılmalıdır. 
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AÇIKLIK AÇISINI BÖLGE SORGULAMASI 

YAPMADAN HESAPLAYAN YENÎ FORMÜLLER 

VE KONDİSYON SORUNU 

Şerif Hekimoğlu 

1. Giriş 

Açıklık açısı hesabı bilgisayarda herhangi bir dilde programlandığı zaman bölge sor-
gulaması yapmayan, özel durumlarda kesilmeden çalışan şimdiye değin geliştirilmiş 
olan tek satırlık formüller gözden geçirilmekte ve bunlardan daha kısa olan yeni for-
müller önerilmektedir. Ayrıca bu problemin kondisyonu incelenmektedir. 

Ölçme Bilgisi'nde (bak. /8/ s. 237) ikinci *) temel ödevde, iki noktanın koordinatla-
rından t açıklık açısının hesabında, yani, 

 
Dy ve Dx'in işaretlerine göre t açısının, hangi bölgede olduğu sorunu ile karşılaşılır. 
Bu sorun bilgisayarda kullanılan programlama diline (BASIC, QUICK BASIC, 
PASCAL, FORTRAN, C vb.) bağlı olarak genellikle, IF...........THEN sorgulama- 
sıyla çözülür. Örneğin bu bölge sorununu daha kolay çözmek için FORTRAN'a 
ATAN (x)'den başka yeni bir ATAN2 (pay, payda) fonksiyonu eklenmiştir. Bunun 
tanım alanı, 

t = ATAN2(Dy,Dx) , -  n  .<   t  <    n  ' (2) 

arasında değişir, /11/. Bölge sorunu ise, t < 0 olduğu zaman çıkan değere 2rc ekle-
nerek çözülür. 
BASIC, QUICK BASIC gibi çok yaygın kullanılan dillerde ise yalnızca ATN (Dy / 
Dx), yani arctan (Dy / Dx) fonksiyonu vardır. Bölge sorununun çözümü için Dy ve 
Dx'in işaretleri ile Dx'in sıfıra eşit olup olmadığı sorgulanır. Her sorgulama bir ek 
deyim (statement) gerektirdiğinden hem program uzar, hem de bilgi işlem zamanı 
artar. 

*)  /6/ s. 213'de birinci temel problem 
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Bölge sorununu bir satırda, aynı bir deyim içinde sgn (x) fonksiyonu yardımıyla çözen 
sırasıyla /2/, /10/, /l/de şu formüller verilmiştir: 

t = arctan(Dy/Dx) +  K - [ (sgn (Dx) + 1) sgn (Dy) ]   n/2 (3) 
t = arctan (Dy / Dx) + [1 - 0,5 sgn (Dy) - 0,5 sgn (Dy) sgn (Dx) ] n (4) 
t = arctan(Dy/(Dx + S ) ) ,  (5) 

 
aralığında tanımlıdır. Burada e, dolayısıyla [i istenildiği kadar küçük seçilebilir. 
Hemen görüleceği gibi Dx = 0 (Dy * 0) durumunda programın kesilmemesi için bir 
sorgulama yapmak gerekir. Ayrıca t = 0; 100; 200; 300 gon (yani Dy = 0, Dx ^ 0; 
Dx = 0, Dy * 0) özel durumlarında da verilen formüllerin geçerli olması gerekir, işte 
(3), (4), (5) formüllerinin bu özel durumlarda da geçerli olabilmesi ve programın ke-
silmemesi için adı geçen kaynaklarda Dx'e ve Dy'ye sonucu hiç etkilemeyecek dere-
cede çok küçük bir sayı (p.) eklenmiştir. Bu sayı için /2/'de E-8, /10/da E-6, /l/'de 
pay için E-10, payda için E-20 seçilmiştir. 
Yapılan incelemeye göre, yalnızca (4) formülü ile bölge ve diğer özel sorunlar tam 
olarak çözülmüştür (3) formülünün tam olması için, /2/'dcki gibi yalnızca Dy'ye de-
ğil, Dx'e de E-8 kadar küçük bir sayının eklenmesi gerekir. (5) formülü ile bölge so-
runu matematiksel açıdan tam olarak çözülmüştür. Fakat ölçme Bilgisi'nde (-) yönde 
açı tanımlanmadığından, bölge sorunu tam olarak çözülmemiş sayılır. 
Bu yazıda, bu çözümler yeniden gözden geçirilmekte ve bunlardan daha kısa olan 
yeni formüller geliştirilmektedir. Ayrıca açıklık açısı hesabının kondisyon sorunu 
incelenmektedir. 

2. Bölge Sorununun Analitik Çözümü 

Bölge sorunun sgn (x) fonksiyonu, yani, 
1 x > 0  

sgn(x)={   0 x = 0 
-1 x < 0  

yardımıyla çözümü /lO/da verilmiştir. Şimdi bunu açalım, a = arctan (Dy / Dx) 
fonksiyonu -TT/2< a < K/2 arasinda tanımlı olduğundan, t açıklık açısının kaçın- 



Çizelge 1: t açıklık açısının bölge durumu 

Açıklık açısının, bu çizelgeye göre, bölge sorununu Dy ve Dx'in işaretlerine bağlı 
olarak çözen genel tanımı şöyle yapılabilir: 

t- = arctan (Dy / Dx). + [a + b sgn (Dy). + c sgn (Dx). 

+ dsgn(Dy)i sgn (Dx)f ] % , (6) 

i = 1,2,3,4 . 

Burada i bölgeleri belirtir. Bu formülde bölge sorunu çözmek için, a yardımcı açısı-
na sgn (Dy) ve sgn (Dx)'in 2. dereceden bir polinomu eklenir, a yardımcı açısına 
dört ayn bölgede eklenmesi gereken dört tane veri (0, TC, n, 2%) olduğundan, a,b,c,d 
katsayılarının tek anlamlı çözülebilmesi için, polinomun 2. dereceden seçilmesi zo-
runludur. 

Şimdi (6)'daki köşeli ayraç içi, her bölge için, Dx ve Dy'nin işaretlerine göre oluştu-
rulur ve bunların Çizelge l'deki n sütununa eşit olması gerektiği düşünülürse; 

1. bölge için : a + b + c + d = 0 

2. bölge için : a + b - c - d = 1 

3. bölge için : a - b - c  + d = l  

4. bölge için : a - b  + c - d  = 2 

elde edilir. Daha açık olarak, örneğin son satırı ele alalım: 4. bölgede Dy (-) oldu-
ğundan, b katsayısının işareti (-), Dx (+) olduğundan c'nin işareti (+) ve Dy ve Dx'in 
işaretleri çarpımı (-) olduğundan d'nin işareti (-) olur. 

Bu (7) doğrusal denklem takımı matris biçiminde, yani, 
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cı bölgede olduğunu bulmak, ek bir çabayı gerektirir. Bu a yardımcı açısı yardımıy-
la t açıklık açısı bulunabilir, Çizelge 1. 



 

elde edilir. Bu çözümler (6)'da yerine konursa (3) ve (4) formülleri kolayca bulunur. 

(6) eşitliği, arctan (Dy / Dx)'ın tanımlı olmadığı durumda (Dx = 0) ve daha genel 
olarak bir bölgeyi diğerinden ayıran sınırlarda, yani açıklık açısının 0; 100; 200; 300 
gon, (sırasıyla Dy = 0, Dx > 0; Dx = 0, Dy > 0; Dy = 0, Dx < 0; Dx = 0, Dy < 0,) ol-
duğu özel durumlarda geçerli değildir. Dx = 0 durumunda programın kesilmemesi 
ve diğer tüm özel durumlarda da (6) eşitliğinin geçerli olabilmesi için, her bir Dx ve 
Dy'ye sonucu hiç etkilemeyecek kadar küçük bir büyüklük ()j.) eklenir. 

3. Bölge Sorununun Daha Kısa Çözülmesi 

/1/de açıklık açısının (5) eşitliğinden, yani, 

 
elde edilmesi durumunda, bölge sorununun çözüldüğü ileri sürülmüştür. Şimdi bu 
durumu inceleyelim. Açıklık açısı yarım açı cinsinden belirtilir 

2 tan (t/2) 
tan t = ------------------------  (9) 

1-lan 2(t /2)  

ve bu eşitlik 

tan t  tan2(t/2) + 2 tan (t/2) - tan t= 0  

biçiminde yazılırsa, tan (t / 2)'ye göre 2. dereceden bir denklem bulunur. Bu, 

tan (t / 2)'ye göre çözülürse, 
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bulunur. (10) ile (11) çözüm takımları özdeştir, fakat algoritma olarak birbirinden 
ayrıdır. (5) veya (5a) eşitliği, bu (11) çözümlerinden yalnızca biridir. Böylece açık-
lık açısını bulmak için, (9) eşitliğinden yola çıkılarak (10) eşitliğinden iki, (ll)'den 
de iki olmak üzere toplam dört ayrı çözüm (algoritma) elde edilebilir. 

Aslında yarım açı kullanmakla, t'nin tanım aralığı -%!2<t<ıtl 2'den -K< t < ît'ye 
genişlemiş olur. Böylece matematiksel yönden bölge sorunu tek anlamlı olarak çö-
zülmüştür (J5I s. 279). Fakat Ölçme Bilgisi'nde (-) yönde açı tanımlanmadığından, 
diğer bir deyişle açıklık açısı 0 < t < 2% arasında alındığından dolayı, bölge sorunu 
tam olarak çözülmemiş sayılır. Böyle olduğundan dolayı ayrıca arctan (Dy / (Dx + 
S) ) < 0 ise, çıkan değere 2% eklemek gerekir. Bu durumu sorgulama yapmadan çö-
zebilmek için yine alt bölüm 2'deki analitik yöntem uygulanabilir. Bunun için önce 
Çizelge l'e benzer olarak Çizelge 2 hazırlanır. Sonra açıklık açısı için genel olarak 
(6) ya benzer biçimde, 

t. = 2 arctan (Dy / (Dx + S) )j + [ a + b sgn (Dy)j + c sgn (Dx)| 
+ d sgn (Dy)j sgn (Dx). ] K , (12) 

i = 1,2,3,4 

 
Çizelge 2 : t = arctan (Dy / (Dx + S) )'in bölge durumu 

yazılabilir. Buradan (7) ve(8)'de yapıldığı gibi doğrusal denklemler kurulup a,b,c,d 
katsayıları hesaplanır: 

a = l  b = - l  c = 0  d = 0  



Çizelge 2'de görüldüğü gibi, aslında t'nin işareti Dy'ye bağlı olduğundan sgn (Dx)'li 
katsayıların sıfır olması gerekirdi. O halde /l/'de verilen ve her bölge için geçerli ol-
duğu bildirilen (5) eşitliği aşağıdaki gibi düzeltilmelidir: 

t = 2arctan (Dy/(Dx + S)) + [ 1 - sgn (Dy) ] n . (13) 

öte yandan (5a) eşitliği, bölge sorununu daha kısa çözmek amacıyla (11) eşitliğin-
den elde edilmişti. Bunun yanısıra (11) eşitliğinden ikinci çözüm olarak, 

 

yazılabilir. 

(5a) eşitliği için olduğu gibi benzer işlemler yapılarak, (14) eşitliğinden bulunan 
açıklık açısı için de genel olarak, 

t = 2 arctan (Dy /(Dx - S)) + % (15) 

yazılabilir. Bu formül tüm bölgeler için geçerlidir ve şimdiye değin ortaya atılan 
arasında S kenarını içeren en kısa formüldür. Ayrıca (10) eşitliğinden de açıklık açı-
sını veren veni iki eşitlik elde edilebilir: 

 

Bu formüller için de benzer işlemler yapılırsa, genel olarak, 

t = 2 arctan ((S - Dx)/Dy) + [ 1 - sgn (Dy) ] n (18) 

t = 2 arctan ((-Dx - S) /Dy) + 71 (19) 

yazılabilir. Bu formüllerin sonuncusu (15) eşitliği gibi S kenarlı en kısa eşitliklerin 
bir diğeridir. 

Bu en kısa olan (15) ve (19) formüllerin hiçbirisi, açıklık açısını doğrudan vermez, 
mutlaka S kenarının daha önceden hesaplanması gerekir. Açıklık açısını doğrudan 
veren, daha kısa bir formül elde etmek için t'nin tümleyenini veren aşağıdaki formü-
lü inceleyelim: 
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4. Programın Denenmesi 

Açıklık açısının herhangi bir dilde yazılmış programını denemek için, tüm bölgeleri 
ve özel durumları içeren, köşegenli kare veya dikdörtgen şeklinde bir nokta ağı seçi-
lebilir, Şekil 1. Program çalıştırılmadan önce bu örnek üzerinde denenmelidir. 

 
Şekil 1: Sayısal bir örnek Seçilen bu nokta ağı istenilen 

ölçekte büyütülüp küçültülebilir. 

5. Formüllerin Açık Yazılması 

Şimdiye değin geliştirilen, diğerlerinden daha kısa olan formüller, bir programlama 
dilinde, örneğin BASIC, QUICK BASIC'de daha kolay kodlanması amacıyla daha 
açık olarak aşağıdaki gibi verilebilir: 

pi = 4 arctan (1) 

a) Açıklık açısının doğrudan hesaplanması, 

t = pi - arctan (Dx / Dy + \l 1)) - 0,5 pi sgn (Dy + [i 1) 

b) Açıklık açısının S kenarından sonra hesaplanması, 

t  = 2arctan((Dy + n.2)/(Dx-S + p.3)) + pi 

veya, 

t = 2 arctan ((-Dx - S + |i 3) / (Dy + \x 2)) + pi. 

Burada tek duyarlı durumda jxl < E - 7, \ı2 < E - 7, p.3 < E -14 alınırsa, açıklık açı-
sı virgülden sonra 4 basamak (< 5E - 5 gon) ve iki kat duyarlı durumda fil < E - 15, 
p2 < E -15, JJ.3 < E - 27 alınırsa, açıklık açısı virgülden sonra en az 9 basamak (< 
5E -10 gon) doğrulukta elde edilebilir. 

Eğer bu formüller FORTRAN'da kodlanmak istenirse, bu dilde bulunan özel bir 
fonksiyon olan aîan2 (pay, payda) fonksiyonunu da göz önüne almak gerekir. O hal-
de, 

Dyl = Dy -   \xl 
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t = pi - atan (Dx / Dyl) - 0,5 pi sign (1, Dyl) 
veya, 
t = atan2 (Dy, Dx) + (1 - sign (1, Dy) ) pi, 

ve aynı şekilde kenarlı formüller için de benzerleri kolayca yazılabilir. Burada tek 
duyarlı durumda JJ.1 < E - 8, iki kat duyarlı durumda JLLİ < E - 20 alınabilir. 

6. Kondisyon Sorunu 

Sayısal çözümlemede genellikle en önemli hata kaynaklarından biri anlamlı basa-
mak yitmesi veya anlamlı basamak silinmesi *) olarak adlandırılan olayın ortaya 
çıkmasıdır. Bu olay çıkarmada meydana gelir. Açıklık açısı hesabında çıkarma işle-
mi hem payda hem de paydada vardır. Örneğin iki noktanın koordinatları aşağıdaki 
gibi verilmiş olsun, Çizelge 4. 

 



 
biçiminde tanımlanır (/4/ s. 54, (8/ s. 47, /3/ s. 14). C'ye kondisyon sayısı denir, 
f (x)'in sıfıra yaklaşması durumunda C sayısı çok büyür ve problem (fonksiyon) ve-
ya algoritma kötü kondisyonludur denir, f (x) fonksiyonu tüm problemi kapsayabil-
diği gibi, algoritmanın bir parçası da olabilir. 

Şimdi bu yazıda önem verilen bazı formülleri kondisyon açısından ele alalım. Ge-
nellikle açıklık açısını veren bu formüllerde kondisyon sayılarım, paydaki y, (veya 
y^) ve paydaki x, (veya x~) değişkenlerine göre bulmak yeterlidir. (1), (15), (19) ve 
(22) eşitliklerinin kondisyon sayılan, (23)'e göre hesaplanmış ve Çizelge 5'te veril-
miştir. Bu çizelgeden şu sonuçlar çıkarılabilir: 

a. x, ~ *2 iÇ*n bütün formüller iyi kondisyonludur. Daha doğrusu (15), (19) formül 
leri diğerlerine göre biraz daha iyidir. Yalnızca (1) eşitliği Dx = 0 için tanımlı değil 
dir. 

b. y | = y2 ve Dx > 0 durumunda; 
(1) eşitliği kötü kondisyonlu, yani-Dx'in küçük değişimlerine karşı duyarsızdır. (22) 
eşitliği Dy>0 ise kötü kondisyonlu, Dy<0 ise iyi kondisyonîudur. (15) ve (19) eşit-
likleri Dy=0 için tanımlı değil, bunun dışında iyi kondisyonludur. 

c. y, ~ y~ ve Dx > 0 durumunda; 

(1) eşitliği kötü kondisyonludur. (22) eşitliği Dy > 0 ise en iyi kondisyonlu, Dy < 0 
ise kötü kondisyonludur. (15) ve (19) eşitlikleri kötü kondisyonludur. Fakat Dy < 0 
ise bu son iki eşitlik diğerlerine göre biraz daha az kötüdür. 

Kısaca x* = X2 durumunda (15), (19) eşitlikleri diğerlerine göre daha iyi, y, « y~ 
durumunda Dx ve Dy ters işaretli ise (22) en iyi, Dx ve Dy aynı işaretli ise (15) ve 
(19) eşitlikleri daha iyi kondisyonludur. 

Hangi eşitlik olursa olsun, y, ~ y- durumunda kötü kondisyonlu ise, Dx'in küçük 
değişimlerine karşı duyarsız kalmaktadır. 

Kararsızlık kavramı problemin hesaplanmasında kullanılan algoritmada, hesap süre-
si içinde, çıkarma işlemlerinde ortaya çıkan anlamlı basamak silinmesi ile doğrudan 
ilgilidir. Hesaplama sırasında ortaya çıkan yuvarlatma hatalarına karşılık sonucun 
duyarlı oluşu, yani sonucun doğruluğunun etkilenmesi söz konusudur. Bir algorit-
manın aşamaları arasında çıkarmanın oluştuğu yerde kötü kondisyon ortaya çıkabi-
lir. Basit olarak problem bir kez tek duyarlı, bir kez de iki kat duyarlı hesaplanır. 
Aradaki fark önemli ölçüde büyükse, algoritma kötü kondisyonlu diye düşünülür. 
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Bu durumda mümkünse problem başka bir algoritmayla çözülür. Açıklık 
açısı bilgisayarda aşağıdaki algoritmaya göre hesaplanmış olsun: LDy = 
y2-y ı  2. Dx = x2 - x, 3.tant = Dy/Dx 4. t = arctan(Dy/Dx). 
Şimdi Dy = f (z) = y2 - z, Dx = g (u) = x2 ' u ü"e gösterelim. Dy ve Dx için kondisyon 
sayısı (23)'e göre, 
CDy= lf(z)z/f(z) 1= l - z / ( y 2 - z ) |  (2g) 
CD x= |g '(u)u/g(u) 1= l-u/(x2-u) I  
şeklinde yazılabilir.   f(z) fonksiyonu z~y2, yani Dy = 0 ve g(u)  fonksiyonu u 
= x2, yani Dx ~ 0 için kötü kondisyonludur. Bu yüzden açıklık açısının yukarıda 
verilen algoritması x, = x2 veya y, = y2 durumlarında kötü kondisyonludur; diğer 
bir deyişle karasızdır. Bu durumlarda açıklık açısının değeri olması gerekenden 
önemli ölçüde sapabilir. 
Bu düşünceler (15), (19) ve (22) eşitlikleri için de geçerlidir. Fazladan (22) eşitliğinde 
arctan (Dx / Dy) > 0, (15) eşitliğinde Dx > 0 ve (19) eşitliğinde Dx < 0 durumlarında, 
yani ek çıkarma işlemleri yeni ek kötü kondisyon oluşumuna neden olabilir. Bu 
yüzden (1) eşitliği (22), (15) ve (19) eşitliklerinden daha kararlıdır, denebilir. 
Açıklık açısı, kötü kondisyon veya kararsızlık durumu ortaya çıktığı zaman, eğer 
olanaklı ise başka bir yolla (yani algoritmayla) örneğin 3. temel ödeve (/9/ s. 39'da 
4. temel ödeve) göre çözülebilir. Buna göre Şekil 2'de (AB) açıklık açısı, y = y, ol-
duğundan, (22) veya (15) formülleri yerine 

(AB)= (CA) + p±3t C  ̂ \̂  
formülünden bulunabilir. A 

Şekil - 2 
B 

7.Sonuç 

Bu yazıda açıklık açısını, bölge sorgulaması yapmadan tek bir satırda çözen, şimdiye 
değin önerilen (3), (4), (5) formüllerinden daha kısa olan yeni formüller geliştiril-
miştir. Bunlar (15), (19), (22) formülleridir. Aslında (19) formülü (15)'in eşleniğidir, 
yani bu iki formül özdeştir; fakat herbiri ayrı bir algoritmadır. Sonuç olarak t açıklık 
açısını doğrudan veren en kısa formül (22) eşitliğidir, yani, 
t = Ti - arctan (Dx / Dy) - JI / 2 sgn (Dy). 
Eğer S kenarı programda zaten gerekiyorsa, bu kez en kısa formül (15) eşitliği olur, 
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yani, 

t = 2 arctan (Dy / (Dx - S) ) + n 

FORTRAN programlama dili için aşağıdaki formül önerilir: 

t = atan2 (Dy, Dx) + (1 -«sign (1, Dy) ) it 

Genel olarak açıklık açısının hesabında Dx paydada ise y, » y~ durumunda prob-
lem kötü kondisyonlu, diğer bir deyişle Dx'in küçük değişimlerine karşı duyarsız, 
x, » X2 durumunda algoritma kararsız, diğer bir deyişle Dy'nin küçük değişimlerine 
karşı duyarsız olur. Dy paydada ise bu durum, x ile y (Dx ile Dy) yer değiştirmek 
üzere geçerlidir. 

Kondisyon bakımından Dx ve Dy ters işaretli ise (22) eşitliği, aynı işaretli ise (15) 
eşitliği daha iyidir. 

Kötü kondisyonlu veya kararsız durumlar oluştuğu zaman açıklık açısının (22) veya 
(15) eşitliği yerine, eğer olanaklı ise başka bir yolla, örneğin 3. temel ödeve göre çö-
zülmesi daha doğru olur. 
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