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ÖZET 
31 ocak 1988 gün ve 19711 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren ve halen de yürürlükte olan Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği 
(BÖHYY)'nde nirengi ağ dengelemesi ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak ifade 
edilmesine karşm nivelman ağ dengelemesi ile ilgili sadece genel birkaç standart 
belirtilmiştir. Bunun bir eksiklik olup düzeltilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu yazıda 
nivelman ağ dengelemesinin standartlarının nirengi ağ dengelemesi düzeyine 
çıkarılması önerilmektedir. Bunun için öncelikle uyuşumsuz ölçülerin ayıklanması ve 
sonrada verilen (sabit) noktaların uyuşumluluğunun test edilerek eğer varsa uyuşumsuz 
noktaların sabitlikten çıkartılıp dengeleme işleminin sonuçlandırılmasının uygun olduğu 
değerlendirilmektedir. 

l.GİRİŞ 

BÖHYY'de   nirengi   ağ   dengelemesinin   nasıl   yapılacağının      anlatıldığı 
35.maddesinde: .... Projeksiyon düzlemine indirgenmiş ölçülerden uyuşumsuz olanların 
ayıklanacağı, ardından ağm serbest dengeleneceği, serbest dengelenen ağın içinde var 
olan ülke nirengi ağı noktalarının verilen koordinatları, serbest dengeleme 
koordinatlarına dönüştürülerek uyuşumlu olup olmadıkları test edileceği ve son olarak 
da uyuşumlu çıkan ülke nirengi ağı noktalarına dayalı olarak ağın dengeleneceği ... 
söylenmektedir. 

Nivelman ağ dengelemesinin nasıl yapılacağı hakkında BÖHYY'nin 103. 
maddesinde : Ana nivelman noktalarının yükseklikleri , ana nivelman güzergahlarının 
nivelman yolu dikkate alınarak nivelman ağının en küçük kareler yöntemine göre 
dengelenmesiyle bulunur.... 

106. madde de ise Ana ve ara nivelman noktalar ının birlikte 
dengelenebileceği,  bu  durumda,  şekil kapanma hatası  ile  bağlanma farkının,  L 

uzunluğundaki nivelman yolu için d[m] = 0.02 sL [km] ve dengeleme sonucunda birim 
ölçünün karesel ortalama hatası ±10 mm'yi geçmemesi gerektiği söylenmektedir. 
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Yönetmelikte nivelman ağ dengelemesinin nasıl yapılacağına (serbest mi, 
dayalı mı?) ve sabit noktaların uyuşumluluklanna dair bir açıklama bulunmamaktadır. 
Ayrıca uyuşumsuz ölçülerin ayıklanmasına da değinilmemekte bu ayıklama yerine şekil 
(lup,halka) kapanmalarının üst sının verilerek ölçülerin toplu olarak kabaca 
denetlenmeleri öngörülmektedir (madde- 100,madde-106). 

Bu yazıda, nivelman ağlarının, madde-35 deki nirengi ağlannm 
dengelenmesinde olduğu gibi, hata teorisine daha uygun bir şekilde, aşağıda sayılan dört 
aşamada dengelenmesini önerilmektedir. 

. Nivelman ağının büyüklüğü ve yapılan işin amacına göre gerekiyorsa ölçülen .    
yükseklik farklarına gerekli  düzeltmeler getirilerek ölçüler indirgenir.  İndirgeme 
konusunda geniş bilgi için /l/'e bakınız. 

. Nivelman ağı serbest dengelenir, uyuşumsuz çıkan ölçüler ayıklanır. Gerekiyorsa bu 
ölçüler yinelenir. 
. Yinelenmiş ölçülerle serbest dengeleme tekrarlanır ve uyuşumsuz ölçü kalmaymcaya 
kadar bu işleme devam edilir. 
. Serbest dengelenen ağın içinde var olan ülke nivelman ağı noktalanmn verilen 
yükseklikleri, serbest dengeleme yüksekliklerine dönüştürülerek uyuşumlu olup 
olmadıkları test edilir. Uyuşumlu çıkan ülke nivelman ağ noktalarına dayalı olarak 
nivelman ağı son kez dengelenir. 
Not: BÖHYY'de serbest dengeleme yerine bağımsız dengeleme deyimi 
kullanılmaktadır. 

2.DENGELEME İŞLEMİNİN YAPILMASI 
u adet noktanın yüksekliğini belirlemek amacıyla n adet ölçünün yapıldığı bir 

nivelman ağında n > u yani fazla ölçü var ise ölçülerin kesin değerleri ve noktaların 
yükseklikleri dengeleme hesabı ile bulunur. Kaba hatalı ve uyuşumsuz ölçülerden 
arındırılan gözlemlerin dengelenmesi için bugün de geçerliliğini koruyan Gauss-
Markoff modeli kullanılmaktadır. Diğer jeodezik ölçülerin dengelenmelerinde olduğu 
gibi nivelman ölçülerinin dengeleme ile değerlendirilmesi de matematiksel modellere 
dayanır. Matematiksel modelin fonksiyonel model ve stokastik model olmak üzere iki 
bileşeni vardır. 

Dengeleme hesabı yöntemlerinden bugün de yeğlenen endirekt (dolaylı) 
ölçüler yöntemiyle nivelman ağlarının dengelemesi için öncelikle matematiksel modelin 
nasıl kurulacağım görelim: 

2.1. Fonksiyonel Modelin Kurulması 
Fonksiyonel model ölçülerle bilinmeyenler arasındaki geometrik ve fiziksel 

ilişkileri gösterir. P; ve Pj gibi iki ağ noktası arasında yapılan bir Ahy geometrik 
nivelman ölçüsüne yazılacak düzeltme denklemi; 

Ahy   +VİJ = Hj-Hi 
şeklindedir. Nokta yüksekliklerini yaklaşık yüksekliklerden yararlanarak Ht = H° + dh, 
biçiminde tanımlanırsa Ahy yükseklik farkı için yazılacak düzeltme denklemi aşağıdaki 
gibi olur. 
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vy = -dhf + dhj -iğ 

ve sabit terimler 

-hj^Hf-m-Ahy 

Her ölçü için bir düzeltme denklemi yazılacağından u bilinmeyenli n tane denklem elde 
edilir. Bu denklemler matris gösterimiyle v = A x -1 şeklinde ifade edilebilir. Burada 
Amu katsayılar matrisi, xu dengeleme bilinmeyenlerini (dh) ,-/„ sabit terimleri, vn 
ölçülere getirilecek düzeltmeleri göstermektedir. 

2.2. Stokastik Modelin Kurulması 
Matematiksel modelin ikinci bileşeni olan stokastik model , bir fonksiyon ile 

kavranamayan fiziksel etkileri, başka bir deyişle ölçüler arasındaki bağımlılıkları ve 
onların duyarlıklarını gösterir. Ağdaki ölçüler arasındaki söz konusu duyarlık ilişkileri 
Kıı (tan) varyans-kovaryans matrisi ile ifade edilmektedir. 

Ku = s o Qıı 
P = Sİ 

Burada si öncül varyans (a priori) değerini, Qu(mn) ölçülerin ağırlık katsayıları ters 
matrisini ve P(mn) de ölçülerin ağırlık matrisini göstermektedir. Nivelman ağında 
stokastik modeli temsil eden P ağırlık matrisi, ağda yapılan yükseklik farkı ölçülerinin 
bağımsız- korelasyonsuz olması durumunda bir köşegen matrise döner ve her ölçünün 
ağırlığı ilgili köşegen terimi olur. Nivelman ölçülerinin ağırlığı için kilometre cinsinden 
geçki uzaklığının tersi alınabilir ( P,,= 1 / St [km]) . Ağ noktalarının yaklaşık 
yükseklikleri ile gözlemlerin ağırlıkları belirlendikten sonra dengeleme işlemine 
geçilebilir. 

3.DENGELEME İŞLEMİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
Dengeleme işleminin matematiksel modeli kurulduktan sonra vTPv = min. 

koşulunu öngören en küçük kareler yöntemi ile önce ATPA x - ATPl = 0 şeklinde 
normal denklemler kurularak aşağıdaki klasik çözüm eşitlikleri elde edilir. 

x — QxxATPl Dengeleme Bilinmeyenleri 
Qxx = (ATPA)"' Normal Denklem Katsayılar Ters Matrisi 
v = Ax -1 Düzeltmeler 
Qvv = F1 - AQXXAT Düzeltmelerin ağırlık katsayıları ters matrisi 

I = / + v Düzeltilmiş ölçüler 

QIT~ A Qxx AT Düzeltilmiş ölçülerin ağırlık katsayıları ters matrisi 

fî = vTPv = 1TP QVVPI     Düzeltmelerin kareleri toplamı 
fm = n-u-d fazla ölçü sayısı.dengelemenin serbestlik derecesi 
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(d :Rang bozukluğu; serbest dengelemede  d — l, dayalı dengelemede  d = 0) 

m0 = (O/fm)m    Birim ölçünün ortalama hatası 
(soncul, a posteriori değer) 

şeklinde yapılmaktadır. 

3.1. Model Hipotezi Testi (Global Test): 
Dengeleme işlemi için kurulan fonksiyonel modelin ölçülerle bilinmeyenler 

arasındaki fiziksel ve geometrik ilişkilere uygunluğu, stokastik modelin ölçüler 
arasındaki duyarlık ilişkileri ve korelasyonları yeterince yansıttığı model hipotezi 

2 2 
testinin  geçerli  çıkması  ile  anlaşılır.   Model  hipotezinin  testi;      gQ   ve     fflQ 

varyanslarmm aynı kuramsal varyans   CT0 ' nin deneysel değerleri olduklarından, ümit 
değerleri birbirine eşittir.Bu varyanslarm oram merkezi F- dağılımmdadır. 

ni 
T = —â~         test büyüklüğü hesaplanır. 

3o 
ve 

F = Fftn_ fS] ı.oc    tablo değeri ile karşılaştırılır. 
fm: payın serbestlik derecesi fs: 
paydanın serbestlik derecesi oc: yanılma 
olasılığı 

Eğer T < F ise model hipotezinin geçerli olduğu, T > F ise model 
hipotezinin geçersiz olduğu ortaya çıkar. Model hipotezinin geçersizliği, ağda 
uyuşumsuz ölçü ya da ölçüler bulunduğunun veya sabit alman nokta ya da noktaların 
uyuşumsuz olduğunun kuvvetli göstergesidir. 

3.2. Uvtısumsiîz ölçülerin ayıklanması: 
Asıl dengeleme hesabına geçmeden önce ölçülerden varsa kaba hatalı ve 

uyuşumsuz olanları ayıklanmalıdır. Bunun için öncelikle nivelman ağı serbest ya da 
zorlamasız ( bir noktanın yüksekliği değişmez alınarak) dengelenir. Nivelman ağı 
serbest dengelenmek istenirse, ağdaki tüm noktaların yükseklikleri bilinmeyen olarak 
seçileceği için ATPA matrisinin determinantı sıfır olacağı, diğer bir deyişle rang defekti 
(d=l) olacağından Qxx = (ATPA)'' Cayley inversi alınamaz, bunun yerine dengeleme 
bilinmeyenlerinin kareleri toplamım da xTx = min. yapacak Qa =(ATPA)+ pseudo 
inversi (Moore-Penrose inversi de denir) ile çözüme gidilir. 

3.3. Pseudo İnversin alınması; 
Determinantı sıfır olan bir A matrisinin (A1) Cayley tersi alınamamaktadır. 

Genel olarak rang defektine (d > l)sahip matrisler için, 
AA-A = A 
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koşulunu sağlayan çok sayıda (A") genel ters hesaplanabilir. Bu genel tersler içinden 
usulüne uygun olarak tek anlamlı (A*) pseudo tersi hesaplanabilir. Bilindiği gibi bir A 
matrisinin pseudo tersi her zaman aşağıdaki koşullan sağlar. 

1) A A + A = A  
2) A+AA+ = A+ 
3) (AA+)T = AA+ 
4) (A+A)T = A+A 

Rang defektine sahip matrislerin pseudo terslerini almak için çeşitli yöntemler 
olmakla beraber dengeleme hesabında söz konusu olan gerçel, simetrik, kare matrislerin 
pseudo tersleri için diğer yöntemlerden daha basit, iki yöntem önerilebilir. 

1.Pseudo tersi alınacak A matrisi önce G - benzerlik dönüşümü katsayılar 
matrisi ile genişletilerek rang defekti ortadan kaldırılır ve Cayley tersi alınır daha sonra 
hesaplanan tersten eklenen miktar çıkarılarak pseudo tersi aşağıdaki eşitlikten 
hesaplanır. 

A+=(A + GGT)"]-GGT 

G - benzerlik dönüşümü katsayılar matrisinin nasıl kurulacağı ağ dengelemesinin türüne 
(nivelman, nirengi, üç boyutlu) bağlı olarak değişmektedir. Konu ile ilgili geniş 
bilgi/Dengeleme Hesabı Cilt III (E.Öztürk,M.Şerbetçi)/ den alınabilir. Ancak nivelman 
ağ dengelemesinde normal denklemlere önce eklenecek ve daha sonrada çıkarılacak 
olan GGT matrisinin bütün elemanları her zaman birbirine eşit olup ağdaki tüm nokta 
sayısının tersine eşittir. Dolayısı ile G ve GGT matrisleri hiç oluşturulmadan serbest 
dengelenmesi istenen u noktalı bir nivelman ağı için , kurulan normal denklem 
katsayılar matrisinin bütün elemanlarına önce l/u değeri eklenir, Cayley tersi 
hesaplamr, daha sonra da hesaplanan bu ters matrisin bütün elemanlarından l/u değeri 
çıkarılarak normal denklem katsayılar matrisinin pseudo tersi hesaplanmış olur. 

2. Pseudo ters matris hesabında diğer bir yöntem 121 de anlatılmıştır. Bu 
yöntemin avantajı G benzerlik dönüşümü katsayılar matrisinin kurulmasına ihtiyaç 
duymamasıdır. İki boyutlu nirengi ve üç boyutlu jeodezik ağlarda söz konusu G-
benzerlik dönüşümü matrisinin kurulması nivelman ağlarında olduğu gibi kolay 
olmamakta, hem G hem de GGT matrislerine bellekte yer ayrılması gerekmektedir. Bu 
yöntem yalnızca verilen matris elemanlarından yararlanarak pseudo ters matrisi 
hesaplayabilmededir. 

Pseudo ters matris hesaplandıktan sonra x =(ATPA)+ ATPl şeklinde dengeleme 
bilinmeyenleri hesaplanır ve klasik biçimde dengeleme hesabının diğer adımlan 
tamamlanır. Dengeleme hesabı sonucu her ölçü için hesaplanan düzeltme v, ve 
düzeltmenin karesel ortalama hatası mvi den yararlanarak hesaplanacak Tj test 
büyüklüğü 

mv, = m0 yjçivjvj         ÇVİVİ ■' Qw matrisinin i. Köşegen terimidir. 
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Hesaplanan en büyük Tmax = max ( Ti, T2 ,.., Tn ) değeri 

{n-q)F 
C= (——— --- )m 

eşitliği ile hesaplanacak C ölçüt değerinden büyük (Tmax > C) çıkarsa /,- ölçüsü 
uyuşumsuz sayılacaktır. Burada F , 1 ve n-q-l serbestlik derecelerinde F (Fisher) 
dağılımının (l-oc)ı/n test nivosundaki fraktil değeridir. Yanılma olasılığı genellikle a= 
0.05 alınır. C karşılaştırma değeri yukarıdaki eşitlikle hesaplanabileceği gibi serbestlik 
derecesine bağlı olarak tau - dağılımı tablolarından da alınabilir. Uyuşumsuz çıkan 
ölçülerden ağın yapı statiğini bozmayan ölçüler atılır, yapı bozucu olanlar yeniden 
ölçülmelidir. Uyuşumsuz çıkan /, ölçüsü atıldıktan sonra n-1 ölçüyle buraya kadar 
yapılan işlemler tekrarlanır, bu işleme hiç uyuşumsuz ölçü kalmayıncaya kadar devam 
edilir./5/ 

3.4. Uyuşmuşuz noktaların belirlenmesi: 
Sabit noktalar arasında uyuşumsuz noktaların bulunup bulunmadığı hakkında 

yaklaşık bir yargıya varabilmek için, son uyuşumsuz ölçünün ayıklanmasından sonra 
nivelman ağı bir kez de verilen yükseklikler sabit alınarak dayalı olarak dengelenir. 
Model hipotezinin testi yapılır. 

2 

T = ——         test büyüklüğü hesaplanır. 

Burada ; Jflod'- dayalı dengeleme sonucu bulunan varyans değerini göstermektedir. 

Burada §Q öncül varyansı yerine serbest dengeleme sonucu bulunan ffiQ varyansı da 
alınabilir. Hesaplanan T test büyüklüğü; 

F = Ffd, fSı ]_„     tablo değeri ile karşılaştırılır, fa : 
dayalı dengelemenin serbestlik derecesi 

Model hipotezinin geçerli çıkması ( T < F ise ) verilen nokta yüksekliklerinin 
uyuşumlu olduğunu gösterir. Model hipotezi testinin geçersiz çıkması ( T > F ise ) 
verilen (sabit) nokta yüksekliklerinin birinde ya da birkaçında uyuşumsuzluk olduğunun 
kuvvetli göstergesidir. 

Sabit noktaların uyuşumluluğu hakkında daha kesin bir yargıya varmak için; 
uyuşumsuz ölçüler ayıklandıktan sonra ağ tümden serbest olarak dengelenir ve 
yükseklikleri verilen (sabit, değişmez alman) noktalar için yeni yükseklikler bulunur. 
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Uyuşumsuz noktalan belirlemek için, önce serbest dengeleme ile bulunan 
yükseklikler ile verilen yükseldikler arasında datum birliği sağlanır. Bu amaçla p tane 
sabit noktanın verilen yükseklikleri Hd ile serbest dengeleme sonucu bulunan Hs 

yüksekliklerinden yararlanarak aşağıdaki gibi fonksiyonel model kurulur. 

Hİ +Vt =a0 +HSİ fonksiyonel model 

di—    Hf—Hi yükseklik farkları 
[d] 

oto — -------  datum parametresi 
P dönüşüm düzeltmeleri 

aşağıdaki bağıntıdan hesaplanır. 

v,=ao+dr    (i = 1,2,3,..., p) 

Ya da aynı anlama gelen kısmi iz minimum dengelemesi yapılır. Kısmi iz 
minimum dengelemesi sonucu bulunan bilinmeyenler yukarıdaki dönüşüm 
düzeltmelerim verecektir. 

md=ıl-------  dönüşüm düzeltmelerinin k.o.h. 'ı 

(p : sabit nokta sayısı) tnı ~ ma -y 

<?,-        qt: i.nokta dönüşüm düzeltmesinin ağırlık katsayısı 

P-\ 

f—     |[w] 
mj = m2~ ... =mp = m^ ■^qi —J -------       dönüşüm düzeltmelerinin hatası 

v, 
Tİ = ~—     test büyüklüğü 

mt 
Ağdaki her sabit nokta için Tİ 'ler hesaplanır ve hesaplananlardan en büyüğü olan 

Max = max(T,,T2,..,Tp) 

değeri aşağıda verilen C  sınır değeri 

C = İ(p-\)x(\-(a/P)?-2) 
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ile karşılaştırılır. Eğer Tmax > C ise Tmax 'in hesaplandığı i noktasının 
uyuşumsuzluğuna karar verilir. Söz konusu uyuşumsuz nokta sabit noktalar kümesinden 
çıkartılıp ağ yeniden dayalı olarak dengelenir ve buraya kadar yapılan işlemler model 
hipotezi testi geçerli çıkıncaya kadar devam ettirilir. 

Bu yöntemle uyuşumsuz noktaların ayıklanmasında ağdaki sabit nokta 
sayısının en az 3 olması gerekmektedir. Ağda iki sabit nokta olması halinde noktalarda 
hesaplanacak düzeltmeler mutlak değerce eşit ve zıt işaretli, mv değeri de bunlara eşit 
çıkacağından noktalarda hesaplanacak T; değerleri her zaman 1 olacaktır, p = 2 için 
sınır değer C 'de her zaman 1 olacağı için ayıklama işlemi yapılamayacaktır. Bu iki 
noktadan birinin uyuşumsuzluğuna karar verilmek istenirse d - farkının mutlak değerce 
büyük olduğu noktanın uyuşumsuzluğuna karar verilmelidir. 

4. SONUÇ; 
Günümüzde bilgisayarların sağladığı çok geniş ve hızlı hesaplama olanakları 

sayesinde önceleri hesaplama güçlüğü nedeniyle çoğunlukla yapılmayan yapılsa da 
takribi (yaklaşık) yapılan dengeleme hesapları günümüzde hata teorisine oldukça uygun 
bir şekilde yapılabilmektedir. Yukarıda açıkladığımız şekilde nivelman ağlarının da 
nirengi ağlarında olduğu gibi hata teorisine uygun bir biçimde dengelenmeleri 
mümkündür. Ancak uyuşumsuz ölçüler ayıklanırken titiz davranılmalı, uyuşumsuzluğun 
nedenleri araştırılmalı (olası okuma-yazma hataları gibi) ve son çare olarak ölçünün 
atılmasına karar verilmelidir. Atılan her ölçü, fazla ölçü sayısını azaltacağından 
dengelemenin tutarlılık prensibi de bundan olumsuz etkilenecektir. Yeni yönetmelik 
çalışmalarının sürdürüldüğü bugünlerde bu önerimizin dikkate alınması, hazırlanacak 
yeni yönetmelikte nivelman ağ dengelemesi standartlarının daha açık belirlenmesi 
yararlı olacaktır. 
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6. SAYISAL UYGULAMA: 

3'ü sabit toplam 14 noktalı bir nivelman ağının dengelenmesi için yapılmış 30 
yükseklik farkı ölçüsü verilmiştir. Nivelman ölçülerinin tümünün ağırlıkları eşit ve 1 
olarak alınmıştır. Ağın öncül gQ  değerini hesaplamak için ağda 14 üçgen ve  1 
dörtgen kapatılmış W kapanmaları sırayla mutlak değer olarak 
Wmm={6,7,18,13,12,3,5,4,0,8,15,2,4,8,26} bulunmuştur. 

f]Wf (1145+676 
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Hivelman Aği Dengelemesi 

İLK DENGELEME   :   uynşvmsum ölçülerin ay3.klanmasx İçin  

SERBEST     DENGELEME     YAPILIYOR. 

AĞA ÎLÎŞKÎN GENEL BİLGİLER  : 

TÜM           NOKTA           SAYISI = 14 

SABİT       NOKTA           SAYISI = 0 

DEĞİŞEN NOKTA           SAYISI = 14 

Ölçü len  yüksek l ik  f a rkx  SAYISI  = 30 

DENGELEME TÜRÜ   (1/SRBS,O/DAYALI) = 1 

RANG BOZUKLUĞU       SAYISI = 1 

KOT BİLİNMEYENİ       SAYISI = 14 

FAZLA ÖLÇÜ                   SAYISI = 17 

öncül değer    So =6.29mm. 

DENGELEME       SONUÇLARI 

s ıra _______ baş.nok______son.nok _____ ölçü      düz. (mm)       dengeli ölçü    dengeli  kottan 

1 32                         21              41.5820           5.11 41.5871 41.5871 
2 21                         11                5.8540           6.42 5.8604 5.8604 
3 12                           11              11.3560            3.90 11.3599 11.3599 
4 12                           13              12.9080 -0.54 12.9075 12.9075 
5 13                           14              31.4550 -7.15 31.4478 31.4478 
6 15                         14              54.1600           2.99 54.1630 54.1630 
7 16                         15              22.1400 -2.18 22.1378 22.1378 
8 30                         16              19.3040           8.63 19.3126 19.3126 
9 30                         27              41.3570 -0.45 41.3565 41.3565 
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10 32 27 26.1880 -1.97 26.1860 26.1860 
'11 27 21 15.4010 0.07 15.4011 15.4011 
12 27 12 9.8970 4.59 9.9016 9.9016 
13 27 13 22.8080 1.05 22.8090 22.8090 
14 16 13 44.8530 -0.03 44.8530 44.8530 
15 32 20 14.4760 -3.14 14.4729 14.4729. 
16 20 21 27.1130 1.25 27.1142 27.1142 
17 20 11 32.9850 -10.33 32.9747 32.9747 
18 20 12 21.6160 -1.23 21.6148 21.6148 
19 20 27 11.7060 7.17 11.7132 11.7132 
20 19 27 26.1860 1.23 26.1872 26.1872 
21 19 13 48.9990 -2.72 48.9963 48.9963 
22 19 18 43.7480 1.50 43.7495 43.7495 
23 18 13 5.2550 -8.22 5.2468 5.2468 
24 27 18 17.5620 0.27 17.5623 17.5623 
25 30 18 58.9270 -8.18 58.9188 58.9188 
26 16 18 39.6080 -1.81 39.6062 39.6062 
27 16 17 61.8020 12.65 61.8147 61.8147 
28 15 17 39.6820 -5.17 39.6768 39.6768 
29 13 17 16.9650 -3.32 16.9617 16.9617 
30 17 14 14.4820 4.16 14.4862 14.4862 

pvv=    783.752 

BİRİM ÖLÇÜNÜN ORTALAMA HATASI Mo =  6.79 mm. MODEL 

HİPOTEZİNİN TESTİ öncül değer  So=  6.29 

F-tablo değeri =1.85 Test büyüklüğü    

T=Mo2/So2 = 1.165 T < F   olduğundan 

model  geçerlidir. 

Uyuşumsuz Ölçülerin Ayıklanması 

n-q =   17 
q =   13 tau 

tablo değeri  c =  2.820 

Tj= Vj/mVj  ; test büyüklüğü 

max (Tj) = T27 = 2.44 < c  olduğundan ağda uyuşumsuz 
ölçü yoktur. 
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DUYARLIK  ÖLÇÜTLERİ 

________ NOKTA___________ Ho___________ dh_______ H_____________ mh 
m.mm.      m.            mm. 

27         168.4060 0.135 168.4061 2.51 
30         127.0490 0.586 127.0496 . 4.03 
32         142.2580 -37.899 142.2201 4.40 
21         183.8000 7.207 183.8072 4.03 
11 189.6540 13.632 189.6676 4.54 
12 178.3030 4.728 178.3077 3.61 
13 191.2140 1.184 191.2152 2.66 
14 222.6690 -5.970 222.6630 4.55 
15 168.4950 5.038 168.5000 4.67 
16 146.3530 9.216 146.3622 3.41 
17 208.1740 2.867 208.1769 4.05 
18 185.9680 0.406 185.9684 3.22 
19 142.2130 5.909 142.2189 3.99 
20 156.7000 ■ -7.039 156.6930 3.67 

Ni ve İman Ağa. Dengelemesi (27,30,32 noktalara sabit) 

BİRİM ÖLÇÜNÜN ORTALAMA HATASI Mo = 14.38 mm. 

MODEL HİPOTEZİNİN TESTİ 

öncül değer  So= 6.29 F-

tablo değeri =1.88  

Test büyüklüğü     T=Mo2/So2 = 5.224 T 

> F olduğundan *****   model  geçersiz  

******* 
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UYUŞUMSUZ  NOKTALARIN  BELİRLENMESİ   ; 

ffvvf      (975.935 
Wî = ı l  ~ il      I        = 18036 

\ p       V     3  

NOKTA ____________ H(verilen) ________ dj ______H(serbest)   Vj _______ Tjj=Vj/mi 
m. mm. m. 

2 7  1 6 8 . 4 0 6 0  0 . 1 3 5  1 6 8 " . 4 O 6 1  1 2 . 5 2 8  0 . 6 9 4  3 0  
1 2 7 . 0 4 9 0  0 . 5 8 6  1 2 7 . 0 4 9 6  1 2 . 9 7 8  0 . 7 1 9  32         
142.2580     -37.899  142.2201  -25.506  1.414  **** 

C = |p-l)x(l-(^)(^)     .0,-5) 

C = 1.402 

T32 = 1.414  > C =1.402  olduğu için  32  nolu noktanın 
uyuşumsuzluğuna  karar verilir. 

Nivelman Ağx Dengelemesi   :    (27 ve 30 nolu noktalar sabit) 
SONUÇ DENGELEME 

AĞA  İLİŞKİN   GENEL   BİLGİLER   : 

TÜM            NOKTA            SAYISI = 14 
SABİT       NOKTA            SAYISI = 2 
DEĞİŞEN NOKTA            SAYISI = 12 
Ö l ç ü l e n  y ü k s e k l i k  f a r k ı  S A Y I S I  = 30 
DENGELEME TÜRÜ   (1/SRBS,0/DAYALI) = 0 
RANG BOZUKLUĞU       SAYISI = 0 
KOT BİLİNMEYENİ       SAYISI = 12 
FAZLA ÖLÇÜ                   SAYISI = 18 

öncül değer    So                                             = 6.29mm. 

pw=         784.178 BİRİM ÖLÇÜNÜN ORTALAMA 

HATASI  Mo =     6.60 mm. 
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