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"DENGELEMEDE HİPOTEZ 
TESTLERİ" 

O r h a n  E R C A N  

1. G İR İŞ  

Son yıllarda gelişen bilgisayar teknolojisine paralel olarak, son derece karışık 
matematik yapıya sahip olan fotogrametrik nirengi dengelemesi, çeşitli matematik 
yaklaşımları ve bilgisayar yazılımları ile günlük üretimde nokla belirlenmesinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. 

Fotogrametrisller, sadece noktaların koordinatlarını üretmeyip, üretimlerinin 
kalitesi hakkında da karar vermek durumundadırlar. 

Kalite kontrol iki önemli başlık altında incelenebilir. 

— Doğruluk 

— Güvenirlilik 

Kalite kontrolü sadece fotogrametride değil, jeodezik ölçülerin değerlendirilmesi için 
de son derece önemlidir. Bu önem 31 Ocak 1988 tarihli Büyük Ölçekli Haritaların 
Yapım Yönetmeliğinin 35. ci maddesinde de yerini almıştır. Dengeleme sonrası 
istitastik analiz ile uyuşumsuz ölçüleri belirlemek amacıyla değişik testler 
uygulanmakladır. Bu çalışmada, daha az karmaşık yapıya sahip olması nedeniyle, bir 
nivelman ağı oluşturulup, önce en küçük karelerle dengelenmiş, ölçüler üç ana başlık 
altında verilen yöntemlerle test edilmiştir. Güvenirlilik konusuna değinilmemiştir. 

2. K U L L A N I L A N  G Ö S T E R İM L E R  

x        :    Gözlemler vektörü 

x" : Gözlemlerin ortalama değerleri vektörü 

Ax : Gözlemlere getirilecek düzeltmeler vektörü 

X : Düzeltilmiş gözlemler vektörü 

t : Koşul denklemleri kapanması vektörü 

X° : Gözlemlerin yaklaşık değerleri 

Ax° : x-X° fark vektörü 

U : Doğrusallaşlırılmış koşul denklemlerinin katsayılar matrisi 
gxx : Gözlemlerin ağırlık katsayıları matrisi 
gAxAx : Gözlemlere getirilen düzeltmeler matrisi 
Gxx : Düzeltilmiş gözlemler matrisi 
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olduğundan Ho hipotezi geçersizdir. (Ho gözlemlerde hata olmadığını ifade 
etmektedir.) 

3.1.2. KOŞUL DENKLEMLERİ  KAPANMALARI TESTİ  

Koşul denklemleri kapanmaları aşağıdaki gibi bulunmuştu: 

11 = x ı + x2+ x3 + xş = -0.05 t2 
= xı+x4+X5        = 0.30 

Bu kapanmaların standart sapmaları 

at^VG0gtıtı=V(0.04)2 4 =0.08 m. 
r ~ î       /     2  

0t2=/V a0gtİ2 = V(0.04)   .3=0.07m. 

Herbir kapanma test edilirse, 

^-=0°0°8
5=0.63     (l)ve ati      

u-ü8 

A = 0.30=4.28     (2) 

at      u.u/ . 

Yanılma olasılığı °= = 0.001 alındığında normal dağılım tablosundan kritik değer 
K= 3.29 bulunur. 

(1) kabul edilirken (2) reddedilmiştir. (2) nin red olunmasının anlamı İ2 
kapanmasının hesabına giren ölçülerden birinin hatalı olabileceğidir. Eğer xı ve xs 
ölçüleri hatalı olsaydı, bunlar birinci koşul denkleminde yer aldığından ti de red 
olunacaktı, bu nedenle X4 ölçüsü hatalıdır. 

Bağımsız iki koşul denklemine ek olarak üçüncü bir koşul denklemini aşağıdaki gibi 
yazıp koşul denkleminin kapanmasını test edebiliriz. (Serbestlik derecesi 2 olduğundan 
ancak birbirinden bağımsız 2 koşul denklemi yazılır, üçüncü ve daha sonrakiler bağımlı 
olur. Burada örnek için üçüncü bir denklem daha yazılıp test edilmiştir.) 

A /s /s         y\ 
t3= X2+ X3- X4 
t-3 = x2+ x3 - x4= -0.35 m. 
t3üngt3 tşvaryansı için, 
at3t3= (0.04)2+ (0.04)2+ (0.04)2=3. (0.04)2 
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Aşağıdaki tabloda bütün ölçüler için test yapılıp değerleri verilmiştir. 

Ölçü Tp 

1 0.31 

2 0.79 

3 0.79 

4 57.55 

5 0.31 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere X4,57.55 lik test değeri ile hatalı olduğu 
görülmektedir. 
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