
(Tablo :  2)  deki  d'  farklarının incelenmesi,  plançete paftaları  için.
amprik  karakteristikleri  verir  (Sk  =  0,64,  Ex =  0,12)  ve kopyalan
(Sk  =  0,49,  Ex =  0,31).  Bu karakteristikler  hata  dağılımlarının,  ya-
yılma kanunlarına uygunluğunu'gösterir  (14).

Farkların  amprik  karakteristiklerinden,  tüm  noktalardaki  ortalama
konum  hatalarının  ortalama  statik  değerlerini  elde  etmiş  oluruz.  Bu,
plançete paftalarında 0,26 m, ve kopyasında 0.30 m dir.

(14)  deki dağılımda şu bağ vardır :

Cr = 1.13r (26)

Bu  esasa dayanılarak,  tüm noktalardaki  konum hataları  değerlerini
hesaplayabiliriz. Pjançete paftalarında bu hata 0,29 m kopyalarında ise
0,34  m  dir.  Son  değerlerin  karşılaştırılmasından,  duplikasyon  hatası
değeri,  (tersim kağıdı  üzerinde) ve basım işlemi  hatası  değerlerinin)
0,18 m (veya plânda 0,36 mm) olduğu bulunmuştur.

(Tablo  :  l)'i  kullanarak,  tüm  noktalardaki  konum  hatalarına  ait
muayyen  değerlerin  görünüş  limitlerini  ve  ihtimallerini  tesbit  edebiliriz.
Böylece 0,90 ihtimalle, tüm noktaların kayma hatasının, Plançete pafta-
sında 0-0,46 m ve kopyalarında 0-0,54 m arasında olduğu bulunur.

istasyon     konum     hatalarının  yönleri     bağımsızdır.   Bu     nedenle, *8

V@    B*$   miktarlarının dağılımı  birlikte mütalâa edilir. Veya da-

ğılımdan doğmıyan, (Tablo :  3)  de gösterilen      0 s Vfi2" + 6v        ^ata

dağılımı  serisini  kullanabiliriz. (Tablo : 3) ten ölçüsü yapılan istasyon-
ların konum hatalarının dağılımının, hata yayılma kanununa uyduğu gö-
rülür (14).

(Tablo : 3) elek I sonuçların incelenmesi

İlk  kontrol  istasyonlarına nazaran,  ölçü  kontrol  istasyonlarının  or-
talama konum hatalarının aşağıdaki değerlerini verir. Plançete paftasın-
da 0,32 m;   kopyada 0,35 m.

Ölçülerin  yapıldığı  kısımlarda,  her  iki  halde  de  aynı  poligon  köşe
noktaları ve poligon döşenmiyen noktalar ayrı, ayrı mütalâa edilmişler-
dir.  Bu kısımlar için ||  değerinden (Koordinat Şebekesine ve aletin is-
tasyon üzerindeki merkezlendirme ve cihetlendirme hatalarına bağlı ola-
rak)  plân üzerine transferdeki  toplam hata bulunur.  Bu hata ortalama
olarak 0,22 m civarında bulunmaktadır.
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Son değerin müsaadesi nisbetinde, ölçülen istasyon noktalarının or-
talama konum hataları, incelenen çalışmalar ve arazi ölçmelerinin neti-
cesi olarak 0,25 m bulunmuştur.

Netice olarak 1 : 500 plânlarda nokta konum hatalarının dağılımı
için bir  kaide koymak ve endüstriyel malzemenin etüdü için,  0,90 ihti-
malle fa rzedebi  liriz  ki;  (bu geodezik çalışmalarda çok sık kabul edüir)
noktaların rölatif  konum hataları,  (veya ölçüde kullanılan  istasyon nok-
talarına göre hatalar) plânçete paftasında 0,46 m yi, kopyalarında ise
0,54 m yi  geçmez.  Bu değerler  endüstriyel  ölçmelerin  ortalama hakiki
sıhatini  ve  aynı  zamanda,  üzerinde  plânlamaların  yapıldığı  topoğrafik
bazların hassasiyetini  karakterize eder.

1:500 ölçekli  endüstriyel  paftaların aktüel  hassasiyetleri,  plânla-
ma istek ve ihtiyaçlarını ayrı açılardan tatmin etmektedir.

Ölçülen bir istasyondaki ortalama konum hassasiyeti 0.33 m. olup
hu, Moskova şehri bölgesinde, poligon köşe noktalarının kâfi, olmayışı
nı gösterir. Bu yetersizlik, teodolitle yapılacak daha komplike bir poli
gon ölçme sistemi ile de giderilemez. Bu durum, plânlama idarecilerinin
ve mimarların özel bir itina göstermesini gerektirir. .
'. .   .
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MONİH ÖLİMPİAT TESİSLERİNİN ÇATILARININ
• .■ . . - .   ,, AÇINIMLARININ ÇIKARILMASI ,  ..     ,

Y a z a n .        ■ Ç e v i r e n "
K.  LINKVVITZ, Suttgart  - • , • . . - ■ . .     , .       .         - . , .      A. MİNS İhş

, ' .  ( A n k a r a )

Özet  :  Münih'teki  olimpik  spor  tesislerinin  üstünü'örtmekte
kullanılan-  ön  gerilimli  kablo  ağlarının  hafif  bir  örtü  olarak  pre-
fabrikasyonu,  montajı,ve  yapımı  için  kaçınılmaz  olan  bir,  şart,  bu
yapının açınımının (patronunun) çıkarılması  idi.  Bu ise, direkler
İle  mesnetler  ve  temeller  üzerindeki  karakteristik  «sistem  nokta-
larumın,  ağlardaki  bütün  düğüm noktalarının  ve  birbirine  komşu
düğüm noktaları arasındaki 'bütün kablo uzunluklarının uzay koor-
dinatlarının tayin edilmesini içerir. Yazarın enstitüsüne ait SPAGG*
Pfogramı  kullanılarak,  Stadyum ve ara yapılar  için,  I:  125 ölçekli:
mekanik modellerden yapılan fotogrametrik alımlara dayanan ve
bu modellerden minimum sapma gösterecek şekilde düzenlenen tu-
tarlı bir koordinatlar, uzunluklar ve kuvvetler sistemi hesaplanmış-
tır.  Atletizm  Salonu  yine  yazarın  «Belirli  Elemanlar»  metodu  kul-
lanılarak ARGYRIS-Programı ile hesaplanmıştır; Yüzme Salonu için
analitik  hesap  yapılmamıştır.  Bundan  sonra,  toplam  olarak  3800
metrekareyi  bulan  1:  10  ölçekli  açınım  plânlan  otomatik  olarak
çizilmiştir.  Bütün  bu  işler  yazarın  enstitüsünde  son  derece  kısıtlı
zaman sürelerinde başarılmıştır.

İÇİNDEKİLER

1.Olimpik Çatılar, Bir Ön Gerilimli Kablolar Ağının Konstrüksiyonıc
2.Bir Açınım Nedir? Ödev ve Çalışma Taslağı
3.Asıl Açınım Çıkarımı

3.1Fotogrametrik Ölçme
3.2Açınımın Çıkarılması  İçin Geometrik - Matematik Metodlar

Zeitscfarift  fl ir  V©rme®sîm.gskîii îde aylık dergisinin 1972 Eylül  say ışımdan
tercüme edilmişti!1. •■ ■        ■
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3.3Ağ Hesabının Yeni Bir Metodu Vasıtasıyla Açınımın Çıkarıl
masında Analitik - Statik Hesap

3.4Açınım Plânları

4.    Mahallindeki  Jeodezik  Ölçmeler

i.    Olimpik Çatiiar, Bir Ön Gerimli Kablolar Âğının Konstrüksiyonu

XX.  Olimpiat  Oyunlarının  Tesisleri  için  EGON  ElERMANN'ın  baş-
kanlığındaki jüri  1967 Ekim ayında, sunulan 102 projeden mimar BEH-
NISCH  ve  Ortaklarınınkini  birinci  ödül  olarak  seçti.  Bu  projeye  göre
OBERVVIESENFELD  Bölgesinde  «samimi,  açık  bir  olimpiad  doğası»  şe-
killenecekti;  merkezde  ve  spor  tesislerinin  Stadyum,  Spor  Salonu  ve
Yüzme Havuzu üzerinde çadır tarzında, büyük boyutlar teşkil eden ça-
tılar  gerilecekti.  Bununla beraber jüri  hemen çadır  tarzına karar  ver-
medi. Çok kıymetli  bir zaman, nihayet bunun inşa edilebilir  mi, edile-
m3z mi,  şeklindeki  tartışmalarla  geçti.  Ancak 1968 Haziran ayında,  al-
ıpmatif  olarak teklif  edilen asma ve kafes çatıların tetkikinden sonra
çadır lehine karar verildi. Fakat gene de kaygı, şüphe ve tenkitin arkası
kesilmedi;  proje  süresini  büyük  ilanlardan  önce  ve  sonrasında  da  en
yüksek ölçüde mütemadiyen etkiledi. Bir kere de 1969 Ağustos ayında,
Ön Gerilimli Kablolar Konstrüksiyonu olarak plânlanan mı yoksa başka
bir çatı mı inşa edileceği hususu murakıplar heyeti tarafından şüpheye
sokuldu.  Fakat  plânlama  ve  yapı  işleri  bu  çerçeve  içinde  bir  kere
başlamıştı;  oyunların başlama tarihi  olarak  öyle bir  gün kararlaştırıl-
mıştı  ki, artık geriye dönüş mümkün değildi.

Bir Ön Gerilimli  Kablolar Konstrüksiyonu bilhassa, spor tesisleri-
nin ve ara bölümlerin üzerine oldukça portatif ve havadar bir çatı ger-
mek  gibi  iddialı  bir  fikire  karşı  uygundur.  Bu  konstrüksiyonla  büyük
gerilim  mesafeleri  zemine  dayalı  mesnetlere  ihtiyaç  kalmadan aşılabilir;
filigran cinsi bir yapımla örülmüş  kablolar vasıtasıyla, çatı  son derece
şeffaf  ve  yanmaz  cinsten  akril  cam  levhalarla  da  örtüldükten  sonra
dayanıklı ve transparan olur.

Bu konstrüksiyon tarzının özelliği,  karşılıklı  bükülmüş, «boyuna»
ve «enine»  asılmış  birçok  kablonun  birbirine  gerdirilmesidir.  Bir  mu-
hakeme deneyi ile bu derhal kavranabilir.

Bir  tahta kutu içinde (Şek.  I)  hemen hemen paralel  olarak 4 lastik
kordonun asılı olduğunu    düşünelim.    Bunlar    gevşek    durumda iken
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Şekil : 1

Ön  gerilimli  bir kablo  ağının
meydana gelişi.

kendi ağırlıklarının etkisi altında zincir eğrisi şeklini alırlar. Eğer biz bun-
ları  bir  asma çatı  için  taşıyıcı  kablolar  olarak  kullanmak  isteseydik,  o
takdirde  kablolara,  tıpkı  fırtınalı  havadaki  bir  şemsiye gibi,  rüzgar  kuv-
vetlerinin,  alttan etki  yaptığında uçurmaması  için gerekli  ağırlıkta bir
çatı  örtüsü yüklemeye mecbur olacaktık askıdaki  taşıyıcı  kabloları  muh-
kemleştirmek amacına başka bir  yoldan da ulaşabiliriz: Birinci  kablo de-
metine dik ikinci bîr kablo demeti koyduktan sonra bütün düğüm nokta-
larında bağlayıp kutunun duvarına tespit  ederiz. İmdi askıdaki kabloların
uçlarından çekersek, o vakit bunlar kısalır, zincir eğrileri düzleşir ve eni-
ne konulan kablolar yukarı doğru kalkar. Ağın düğüm noktalan yukarıya
hareket etmek isterler. Buna karşılık, enine kabloların ucundan çeker-
sek,  bu  takdirde  de  enine  yaylar  düzleşir  ve  askıdaki  kablolar  düğüm
noktalarında aşağıya doğru  gerilir.  Kablo  demetlerini  uçlarından itibaren
kısaltmak suretiyle germeye devam edersek, o takdirde bu gerilimin etkisi
altında bütün ağ ilmekleri uzar; bununla birlikte çatı yüzeyinin geometrik
şekli biraz değişir.  İmdi  kabloların tespiti  için, kutunun duvar-
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lan yerine, —yüzey eğriliğinin biçimlendirilmesin! gözeterek— «yüksek»
ve  «alçak»  noktalardan  asılmış  4  kenar  kablosu  koyalım;  o  vakit  bu
konstrüksiyon için  karakteristik  olan bütün özelliklere sahip,  ön geril-
meli küçük bir kablolar ağını elde ederiz.

Ön gerilmeli ağ yük altındayken, örneğin karla kaplı olunca ne şekil
alır? Üstüne gelen yükten dolayı ağın düğüm noktaları aşağıya doğru iner,
askıdaki kablolar elastiki  olarak yayılır ve uzar, gerilim kuvvetleri  artar.
Enine  kablolarda  durum  tersine  olur:  Düğümlerin  geri  hareketlerinden
elastik uzama azalır,  bu kablolar daha kısalır  ve onlara etkide bulunan
gerilim kuvvetleri azalır. Yük arttıkça, enine kablolar gerilimlerini tama-
men kaybedip gevşeyecek derecede deformasyon olunca, aşikârdır ki, kritik
bir duruma varılır: ağ artık gerili  durmaz ve ilaveten kontrolden çıkmış
bir hareket serbestisi kazanır. Üstten gelen rüzgar kuvvetleri bütün gelişimi
tersine çevirir.

Bizim bu muhakeme deneyimiz bize ön gerilmeli kablolar ağının esas
özelliklerini tanıtmış oldu. Şöyle ki,

—Ağın her düğüm noktasında boyuna ve enine birer kablo keşişme-
lidîr; ağın üstünden bakıldığında, boyuna kabloların birbirini takip eden
noktalan daima konkav ve enine kablolarınkiler   konveks eğrilik yayları
üzerinde bulunmalıdır,

—Ağın eğriliği ne kadar az ise, yükten ileri gelen deformasyon o ka
dar büyük olur.

Bunun için basit, üstünkörü bir muhakeme yeter: Aralarındaki mesafe
2 L olan iki Pj ve P2 noktaları arasında uzunluğu 2 L/cos oc olan bir kablo
asılmış olsun. Bu kablonun ortasına K == 1 kuvvetini tatbik edersek, her
iki taraftaki kablo parçasında meydana gelen gerilim kuvveti s = 1 /sin a
olur.  Bu kuvvet,  ne kadar  küçük,  yani  kablo  ne kadar  çok gerdîril-
mişse, o kadar büyük olur.  HOOK Kanununa göre,  uzunluğu I  olan bîr
kablonun gerilim kuvveti s îse, bu kablo Al=s. I/EF kadar uzar. I = L/
cos a ve s= l/sin a olduğundan, AI = L/EF sin a cos a bulunur. Fakat Al
uzaması düşey doğrultuda

1 L
A u   ___ ___________________________________________________:______

~  sin a EF sin2 a. cos a
kadar bir nokta kaymasını doğurur.

— Harici yük olmaksızın ve kendî  ağırlığının     ihmal  edilmesiyle,
çatı yüzeyinin geometrik şekli, gerilim durumunda iç kuvvetlerinin teş-
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Yük  altındaki  bir  münferit  kablonun  deformasyonu

kil  ettiği  bir  denge figürü olarak meydana gelir  :  ağın her düğümünde
birleşik kablo parçalarının, aynı düzlemde bulunmayan 4 gerilim kuv-
veti  arasında denge mevcut olmalıdır.

—Çatı yüzeyinin eğrilik dereceleri ve montajdan sonra elde edilen
plâna göre ortaya çıkan ön  gerilme    durumu, ağın  stabilitesini
tayin
eder. Ön verilerin aksine çok az bir ön gerilme, ağın yük altında
kalan
münferit  kısımlarının gevşemesine sebep olur;   kabloları  veya
parçaları
nı elastikiyet modülü yönünden zorlayan yüksek bir ön gerilim ise
onun
plastisitesini devamlı olarak deforme eder veya kopma vuku bulur.

—Çatının geometrik şekli ve ön gerilme işi birbirine bağlıdır; bu
nun sekili, mimaride olduğu gibi çizimsel olarak tesbit edilemez,
bilâkis
model araştırmaları ve analitik hesaplarla tayin olunabilir.

—Yanlış  kablo boyları  yanlış gerilmelere ve böylece ağın  stabili-
tesinin  bozulmasına sebep olur.  Hazırlama ve montaja yöneltilen
istek
ler çok yüksektir. Mutad ön gerilmeler ve kablo kesitlerinde, 50
metre
lik bir kablo, istenen ön gerilme durumuna getirilince 7 cm kadar
uzar.



Bunun  anlamı  şudur  :   1   cm  uzunluk hatası  gerilmeyi   %   15
değiştirir
(Bu   tolerans  muhafaza  edilmelidir).   Kabloların   birbirleriyle
bağlanma
sından dolayı yük yayınımı bir derecede dengelenmiş olur; çok kısa
kab
lolu dar kısımlarda presizyon talepleri  bilhassa yüksektir.
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2.    Bir Açınım  Nedir? Ödev ve Çalışma  Taslağı

Açınım (patron) deyince, evvelâ bir  ağın her iki  düğümü arasın-
daki her kablo parçasının uzunluğunun bulunması ve bundan, her kab-
loyu  meydana  getiren  parçaların  toplanmasıyla,  ağın  herbir  kablosunun
boyunun belirlenmesi anlaşılır  (Şekil  :  4).  Geniş  anlamda buna, direk-
lerin,  mesnetlerin,  temellerin  ve  sistem noktalarının  geometrik  konum-
larının  tayini  dahildir.  Daha  sonra  kenar  ve  gerdirme  kablolarının  veya
parçalarının  uç  ve  kesişme noktaları  gelir.  Nümerik  doneler  tek  başına
şantiyede uygulama plânlarının yapımına ve ağın hazırlanıp bağlantıları-
nın  yapılmasına  yeterli     olmadığ.ndan,   patron     çıkarma   işine  açınım

Düzlemlik şartı 16
Eşit  boydaki  kabl© parçaları 24
Eşit   olmayan   boydaki   (patron)
parçaları 1$
Kenar   kabî©  par. 20

£ 60
Ağ  içi  düğüm  noktaları 16
Kenar düğüm noktaları 16

c ...       . £ 32.3=96
Şekil  : 4

Dört sabit nokta arasında kablo
aği; kalın çizgiler kaba ağın

kenar kısımlarını, kesikler
interpoie edilen ağı gösteriyor.

pldr.ar; da girer. Bu plânlarda sistem doğrultuları olarak kablo, eksen-
leri  ağ  ^rçevesinin  düzensiz  kenar  kısımlarında,  uzay  koordinatlardan
çıkarılan  ölçekte ve  mümkün  olduğu   kadar  deformasyonsuz  çizilirler.

Münih'ten önceleri, açınımlar doğrudan doğruya, geometrik benzerliği
olan ve çok doğru yapılmış açınım modeli örneklerinden, F. OTTO





tarafından  teklif  edilen  bir  metoda  göre  çıkarılıyordu.  1967  Montreal
Fuarındaki Alman Pavyonu için, I : 75 ölçeğinde yapılan model ağın ke-
nar şeritleri aynı alım uzaklığından ve alınan yüzey parçasına hemen
hemen dik  doğrultuda bulunan alım ekseniyle  detaylı  olarak  fotoğrafa
çekilmişti.  Bu fotoğraflar argandismanla aynı ölçeğe getirilip yanyana
monte edildikten sonra şeffaf kağıda geçirildi. Bu gibi grafik açınım yar-
dımıyla, sınırlı  sahalarda hemen hemen deformasyonsuz plânlar elde
edildi. İnce ağın, modele girmeyen, fakat esas uygulama için ön görülen
diğer kablolar iyi ve makul bir kablo örgüsü hakkındaki bilgi ve görgüye
dayanarak, plânlarda interpole edildi, ve düzensiz kenar şeritlerinin uzun-
luk ve açıları grafik olarak ölçüldü. Her kablonun tam uzunluğu, ağ içi-
nin aynı boydaki ilmek adedini sayarak ve kablonun herîki ucundaki
her iki düzensiz «açınım boyları» nı  ilâve ederek tesbit olundu.

Bu  metodu  arzuya  göre  Münih'te  uygulamaya  başlangıçtan  niyet
edilmişti.  Evvela  yazarın  üzerine  aldığı  açınım  işi,  1  :  125  lik  ölçü
modelinin fo-togrametrik alımını yapmayı ve düğüm noktalarının ölçülmüş
İst - Koordinatlarından açınım için lüzumlu bütün ölçekleri bulup 1/10 luk
açınım  plânlarında  çizilmesini  ön  görüyordu.  Fakat  bu  çalışma taslağı
bütün çatılarda tutmadı, ve yeni bir verimli açınım metodu en kısa sürede
telif olunmalıydı. Bu ise inşaat süresine aksi tesir yapacaktı; bütün ilgililer
kendilerini  kritik  bir  basınca maruz kalmış  görüyorlardı;  fakat  baskı
ve  iş  yükünü  tahammül  sınırlarına  kadar  üzerlerine  almaya  mecbur
oldular.

Ön gerilimli kablolar ağı için uygun çıkış formları bugüne kadar he-
men hemen yalnız fiziksel deney ve modellerle tayin edilebilmiştir. Yüzey-
sel eğrilik, ön gerilim ve stabilite arasındaki sıkı bağıntıdan dolayı müm-
kün olduğu kadar  homojen  eğrilik  stabilitesine  sahip  yüzeyler  bulmaya
çalışılmıştır. Her noktasında konkav ve konveks eğriliklerin karşıt yönde
olmak üzere birbirine eşit olduğu bir minimal yüzey, özellikle çıkış formu
olarak uygundur. Bu yüzey, bir tel çerçeveyle sınırlı ince bir sabun yü-
zeyinin aldığı şekildir.

Münih çatılarının kendine mahsus şekli, Poliester - Kafes örgüsünden
1/200 lük «Tül Modeller» de telif edilmiştir ve bizzat mimarların yara-
tıcı ideleri, mühendislerin yapıcı çözümleri ve ağın karakteristik özellikleri
arasında bir senteze ve uzlaşmaya götüren bir çok deneysel araştırmalar
sonucu bulunmuştur.

Tül  modeller,  F.  OTTO  Direktörlüğündeki  Stuttgart  Üniversitesi
Hafif  Konstrüksiyonlar Enstitüsü (İL) de elastiki ve geometrik olarak
ben-
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zer ve 1/125 ölçekli tel modellerin yapımına esas olmuştur. Burada «öl-
çü  modelleri»  ile  «açınım  modelleri»  arasında  bir  ayırım  yapılmalıdır.

Ölçü  modellerinin  yardımıyla  1969  yılında  (İL) ve  statik  konst-
rüksiyonla görevli LEONHARDT ve ANDRA Bürosu (Olimpiyat çatısı için-
ekip şefi J. SCHLAICH) vasıtasıyla, dış  etkiler altındaki çatıların stabi-
litesi etüd edildi. Bu meyanda seçilecek ön gerilim derecesi tayin edilip
esas uygulamanın konstrüksiyon detayları çizildi.

Bu  safhada  yazarın  açınımı  çıkarmakla  görevli  ekibi  tarafından  fo-
togrametrik ölçmelerle aşağıdaki  müstenidat takdim edildi:

. 1 : 125 ölçeğinde bütün çatı yüzeylerinin düzeç eğrili plânları, ke-
nar kablolarının geometrik analizleriyle birlikte tersimatı,  temeller da-
hil bütün sistem noktaların koordinatları.

Burada meselenin  tabiatından  ileri  gelen büyük bir  güçlük  hasıl
oldu:  İnşaatın son derece kısıtlı  süresinden ve guseli  metal  kısımların
uzun bir süre sonra teslim edilmesinden dolayı,  ölçü modellerinden elde
edilen koordinatları  hemencecik direkler ve gerdirmeler ile guseli kısım-
ların ölçümünde gerekli  temellerin  tayininde kullanmaya mecbur kalındı*
Böylece esas yapı  kısımları  vaktinden önce tespit  edildi  -  aslında bu iş
açınımı  çıkarmadan önce de yapılabilirdi  -  ve açınımın daha sonra baş-
langıçtaki  hale intibak ettirilmesi gerekti.

Ölçü modellerinde kazanılan bilgiler ve oluşumlar 1 : 125 lik açınım
modellerinin yapımına esas oldu. Bu modellerde kesin çatılar temellerde,
direklerde, mesnetlerde, sistem noktalarında ve kablo ağında mümkün
olan doğrulukla inşa edildi.

Şüphesiz modellerde fiili ağdan yalnız her bir 4. kablo geçirilebildi;
bu 3 metrelik kaba ağa, modelde 24 mm lik bir ilmek tekabül eder. 0,75
m lik ilmekli ince ağ ise açınım hazırlanırken hesapla veya çizîmsel olarak
enterpole edilmesi gerekti.

3.    Asıl  Açınım Çıkarımı 3.1

Fofogrametrik Ölçme

Fotogrametrik model ölçmesi [8]  de detaylı  olarak gösterilmiştir  ve-
burada sadece özetlenecektir.

Alım kamerası  olarak  (13  x  18  cm lik  alımlar  için)  bir  GALILEO
Veroplast Bi - Camera ve yazarın enstitüsünde bir Wild objektifiyle özel
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olarak  meydana  getirilmiş  c  =  115  mm  lik  bir  kamera



kullanılmıştır.  Gerek direk ve mesnet  başlarındaki  sistem noktaları
gerekse kenar kablolarının birçok  uç  ve dirsek  noktaları  yukardan
direkt  olarak  görülemediğinden,  eksantrik  küçük  yardımcı
konstrüksiyonlarla  endirekt  olarak  görülebilir  ve  ölçmelere  dahil
edilebilir  bir  duruma  getirilmiştir.  Direkler,  üzerine  ölçü  markası
kazınmış  hafif  metalden  manşetler  ihtiva  ediyordu,  öyle  ki,  direk
ekseni üzerindeki noktalardan uzay koordinatları endirekt  yoldan ve
sonra  da,  önceden  verilmiş  direk  uzunluğu  veya  temel  yüksekliği
üzerinden ekstrapolasyon yapmak suretiyle, ayak ucu koordinatları
elde edilebilmiştir.

Ölçü kamerasının iç cihetlendirmesinin kontrolü için ve mutlak
ci-hetlendirme için  çeşitli  boydaki  metal  kolönlardaki  pas  noktalan
modele  yerleştirilmiş  ve  ilerden  kestirme  ve  nivelman  yapmak
suretiyle  ±  0,1  ila  ±  0,2  mm  lik  bir  incelikle  ölçüme  dahil
edilmiştir.  Ölçü  modelinin  alımı WILD A 8 ve ZEİSS C 8 de kayıt
mekanizmasıyla  teçhiz  edilmiş  olarak  aşağıdaki  müstenîdatın  elde
edilmesi yolunda kıymetlendirilmiştir :

—Bütün model çatılarının 1 : 125 ölçekli düzeç eğrili plânlan.
Bu
nun için Analog cihazında düzeç eğrileri    noktalama suretiyle
kaydedil
miş ve ZUSE Z64 yardımıyla gerçekleştirilen bir kompüter
hesabı aracı
lığıyla otomatik tersîmata geçirilmiştir.

—Hesabi metodla kısım kısım düzlem açınımları ve otomatik
ter^i-
mat vasıtasıyla bütün kenar kablolarının eğrilik ve burulma
mukavemet
lerinin analizi.

—Direkler, mesnetler, temellerdeki seçilmiş sistem noktalan ve
ke
nar kablolarının uç ve dirsek    noktalarının model ve yapı
sistemindeki
koordinatlarının listesi. Koordinatlar her çatıda müteaddit
transformas
yon safhalarından sonra elde edilmiştir, yani:

1.Sistem noktalarının makina koordinatları cinsinden tayini,

2.Pas noktaları sistemine dönüşüm; bakiye hatalar pas
noktaları
nın ve fotogrametrinin yetersizliğinden ileri gelmiştir.



3.Mücbir koordinatlarla    mücehhez olarak seçilmiş sistem
nokta
lan üzerinden yapı merkezine transformasyon;    bakiye hatalar
fotogrametri ve model yapısının prezisyonunun düşük olmasın
dan ileri gelmiştir.
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