
 

  

yasalarından yararlanılır. Başka bir de-
yişle, söz konusu olayların belirli bir 
olasılıkla gerçekleşmiş olduğu kabul 
edilir. Örneklemek gerekirse: Sözgeli-
mi, "Bir bölgede düşey yönde bir yerka-
buğu hareketi (x) beklenmekte ve belirli 
bir zaman aralığında anlamlı bir hare-
ketin ortaya çıkıp çıkmadığının saptan-
ması istenmektedir." Bu amaçla, bölgede 
kurulan bir nivelman ağı farklı iki za-
manda ölçülmekte ve geçen bu süre bo-
yunca bir hareketin olup olmadığı araştı-
rılmaktadır. Farklı iki zamanda gerçek-
leştirilen gözlemlerin topluca değerlen-
dirilmesi sonucunda; bölgede bir defor-
masyon olduğuna karar verilmiş olsun. 
Bu durumda: Bölgede %95 olasılıkla bir 
deformasyonun olabileceği; buna karşın 
%5 olasılıkla da olsa, böyle bir olayın 
gerçekleşmeyebileceği anlaşılmaktadır. 
Burada önemli olan konu, sadece defor-
masyon olayının oluşumudur. Bu du-
rum, bir küme gösterimi yardımı ile, çok 
yalın bir şekilde x G A n a olarak açık-
lanabilmektedir (Şekil 2). 

Şekil 2: Klasik küme gösterimi ve 
üyelik değerleri 

Selde göre; a bölgesi deformasyo-
nun gerçekleştiği, b bölgesi de gerçek-
leşmediği buna karşın c ise kesin bir 
kararın verilemediği bölgeyi göstermek- 

tedir. Problemin çözümü sonucunda; 
%95 olasılıkla dcformasyona karar ve-
rildiğinde, bu kararın yalnızca a bölge-
sine ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu du-
rumda (x) olayının a bölgesindeki, üyelik 
ilişkisi (1), b bölgesindeki üyelik ilişki-
si de (0) olur. Deformasyoıı olmadığı 
yönünde bir karara varıldığında: b böl-
gesindeki üyelik ilişkisi (1) ve a böl-
gesindeki üyelik ilişkisi de (0) olur. 
Kuramsal özelliği nedeniyle; c bölgesi 
hakkında hiç bir şey söylenememekte-
dir. Bu bölgeye düşen sonuçlar her za-
man yorumsuz kalmaktadır. Çünkü, ola-
sılık düşüncesine göre, olaylar ya olmuş-
tur ya da olmamıştır. Bunun dışında baş-
ka bir seçenek kabul edilmemektedir. Bu 
durumuyla, olasılık düşüncesi tamamıy-
la klasik küme teorisine uymaktadır. 

Bulanık mantık (Fuzzy Logic) düşün-
cesinde; kesinsizliklere neden olan olay-
lar rastlantısal bilgiler gibi ele alınmak-
ta, ancak onların yalnızca oluşum du-
rumları ile uğraşılmamaktadır. Burada; 
olayların belirsizlik dereceleri, başka bir 
deyişle gerçek modelle olan ilişkilerini 
gösteren üyelik değerleri ya da üyelik 
fonksiyonları önemli olmaktadır. Bu du-
rumda olaylarla ilgili belirsizliklerin ta-
nımlanmasında kullanılan böyle bir yak-
laşım, olasılık düşüncesinde izlenen yol-
dan farklı bir anlama, gerekirci bir gös-
terim biçimine dönüşmektedir. Sonuçta, 
bulanık düşüncede etkin olan parametre; 
olayların ya da bilgilerin gerçeğe olan 
uygunluklarının kısmi inanış dereceleri-
ni gösteren ve [0.1] aralığında sürekli 
değerler alabilen üyelik değerleridir. 

Konuyla ilgili en açıklayıcı bir ör- 
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nek; ışığın bir prizmadan geçerken kırıl-
ması sonucunda meydana gelen renkler 
tablosundan verilebilir. Prizmada en az 
kınlan ışık' kırmızı iken kırılmanın sü-
rekli artması ile bu renk koyulaşarak tu-
runcuya dönüşmektedir. Yine kınlma 
olayı sürekli artarak turuncu tondaki ışın 
renk değişikliğine uğrayarak san renk 
haline gelmektedir. Bu olay bütün kom-
şu renkler için tekrarlanarak her rengin 
farklı tonlan meydana gelmektedir. An-
cak, komşu renkler arasındaki bu geçiş-
ler ani olmadığından, ara bölgelerdeki 
renkler bulanarak birbirine kanşmakta 
ve dolayısıyla bu bölgelerde bir belirsiz-
lik ya da bulanıklık oluşmaktadır. Kom-
şu renkler arasında sınır belirleme olay-
larına ilişkin belirsizlikler ya da bulanık-
lıklar fuzzy düşüncesini meydana getir-
mekte ve konusu içerisinde bir bütün 
olarak ele alınmaktadır. Bu anlamıyla da 
bulanık mantık, rasgele değişken tanı-
mına dayanan olasılık düşüncesinden 
farklı bir mantıksal yapı sergilemektedir. 

Bu düşünce küme teorisine göre yo-
rumlanırsa; bir x olayı x e a ve x e b 
olabileceği gibi x € c de olabilmektedir 
(Şekil 2). 

Ancak, burada x olayının üyelik de-
ğerleri, ]*a (x) = 1 ve //^ (x) = 0 olması 
koşulu altında; c kümesi için 0 < \ıc (x) 
< 1 olur (Şekil 3). 

Bu fonksiyonun, olasılık düşüncesin-
deki üyelik fonksiyonundan en belirgin 
farkı, x e c için kesin bir tanım yerine bu 

bölgede daha bulanık bir yapının bulun-
masmdadır. Bu bulanıklık, olaylann 
davranışlanna göre seçilen farklı özel-
likteki Fuzzy üyelik fonksiyonlarına 
bağlı olarak değişik görünümler alabil-
mektedir. Başka bir deyişle burada; be-
lirsizliğin daha açık bir biçimde açıkla-
nabilmesi için fuzzy üyelik sayıları ya da 
fonksiyonlan etkin bir görev üstlen-
mektedir. 

Sonuç olarak; bulanık mantık az ya 
da çok gerçekleşebilen bir önermeler 
mantığıdır. Bu haliyle, bulanık mantık 
düşüncesinde bütün sonuçlar gerçeğin 
kısmi derecelerini göstermektedir ve 
üyelik değerleri de [0.1] arasındadır. 
Buna karşın olasılık; bir önermenin ger-
çekleşme durumunu göstermektedir ve 
bu durumdaki bir önermenin üyelik de-
ğerleri ; başka bir deyişle ya geçerli ya 
da geçersiz olarak ifade edilmektedir. 
Bu açıklamalann ışığında, olasılık ras-
gele (random), bulanık mantık rasgele 
olmayan kesinsizlikleri (ambiguity) ko-
nu almaktadır. Bu haliyle; olasılık iki 
değerli bir modal düşünce, bulanık 
mantık da çok değerli bir düşünce ol-
maktadır. Bu noktadan hareketle; birbi-
rini tamamlayabilen söz konusu iki yak-
laşımın, bütünleşik olarak ele alınabile-
ceği ileri sürülmektedir 161. 
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3. BULANIK İŞLEM 

Bulanık bir süreç (fazzy işlemi), ge-
nelde, üç ayrı birimden oluşmaktadır. Bu 
birimler; sırası ile bulanıklaştıncı (fuzzi-
fier) birimi, kural işlem (rule-base) biri-
mi, durulandmcı birimi ile çıktı bilgile-
ridir. Bu akış düzeninde, bulanıklaştıncı 
birimi, fuzzy işlem sisteminin ilk birimi 
olarak devreye girmektedir. Kesin veya 
geri besleme sonuçlan biçiminde bu bi-
rime giren bilgiler, burada bir ölçek de-
ğişikliğine uğrayarak bulanıklaştırıl-
maktadır. Başka bir deyişle; bu bilgilerin 
her birine bir üyelik değeri atanarak dil-
sel bir yapıya dönüştürülmektedirler. 
Bu şekilde, bulamklaştırıcı biriminde 
bulanık veya dilsel yapıya dönüştürül-
müş bilgiler, buradan kural işleme biri-
mine gönderilir. Kural işleme birimine 

gelen bilgiler, kural işleme biriminde de 
polanmış bir şekilde bulunan bilgi taba 
nına (knowledge-base) dayalı " // .... 
and .....  then....... else" gibi kural işle 
me bilgileri ile birleştirilir. Burada sözü 
edilen mantıksal önermeler, problemin 
yapısına göre sayısal değerlerle de kuru 
labilmektedir. Son adımda; problemin 
yapısına uygun mantıksal karar önerme 
leri kullanılarak (sözgelimi, 
pt(z)=min[j4.(x),]i(y)]) elde edilen sonuç 
lar durulandmcı (defuzzification) birimi 
ne gönderilir. Durulandmcı birimine 
gönderilen bulanık küme ilişkilerinde, 
bir ölçek değişikliği daha gerçekleştirile 
rek bulanık haldeki bilgilerin her biri 
gerçel sayılara dönüştürülür. Sonuçta, 
aralanndan en büyük ya da büyük sayı 
labilecek olanlan belirlenir. Böyle bir iş 
lem için kullanılabilecek sınır değeri 

   



  

 

olarak; alanların merkezi yöntemi, iki 
bölge yöntemi, maksimum ortalama 
yöntemi, maksimum en küçük yöntemi, 
maksimum en büyük yöntemi, Sugeno 
bulanık modelleri ve Tsukamoto bulanık 
modelleri... vs. önerilmektedir. Gerçek-
leştirilen bir karşılaştırma işlemi sonu-
cunda, amaç fonksiyonuna ulaşılmışsa 
işlemler durdurulur. Aksi halde elde edi-
len veriler kullanılarak, amaç fonksiyo-
nuna ulaşılıncaya kadar işlemler geri 
besleme şeklinde yinelenir. 

Özetlenirse; bulanık mantık yaklaşı-
mı yardımıyla, herhangi bir problemin 
çözümü, genelde sırası ile üç aşamada 
gerçekleşmektedir, ilk adımda, olayları 
temsil eden gerçel sayılar bir ölçek deği-
şikliğine uğratılarak bulanık bir uzaya 
(fuzzy uzayı) dönüştürülmektedir. İkinci 
adımda, olaylar arasındaki ilişkiler bula-
nık uzayda belirlenmiş bir kural tabanına 
göre irdelenmekte ve çözüm olabilecek 
uygun bulanık sonuçlar elde edilmekte-
dir. Üçüncü adımda ise; bu bulanık so-
nuçlara tekrar bir ölçek değişikliği uygu-
lanarak her bir bulanık değer gerçel sayı-
lara dönüştürülmektedir. Son adımda; 
gerçel sayılar biçiminde elde edilen so-
nuçlar yorumlanarak, olaylar hakkında 
bir karara vanlabilmektedir (Tablo 1). 

Olaylarla ilgili belirsizliklerin(a«z&/-
guity) bulanık mantık yapısına göre 
açıklanmasında dönüşüm işlemleri ka-
dar, her bir olaya ilişkin üyelik değerleri 
ya da üyelik fonksiyonları da önemli ol-
maktadır. Dolayısıyla bu fonksiyonların 
belirlenmesi, bulanık mantık yönteminin 
öncelikli konularmdandır. 

4. FUZZY ÜYELİK 
FONKSİYONLARI 

Bulanıklaştırma sürecinde ele alman 
üyelik fonksiyonları, problemin yapısına 
ve amacına uygun olmalıdır. Genel an-
lamda üyelik fonksiyonları sezgisel, ma-
tematik, geometrik ya da istatistiksel 
yaklaşımlara dayandırılabilmektedir: 
Özelliklerin sıralanması, açısal fuzzy 
kümesi, neural ya da genetik ağ algorit-
ması, fuzzy küme istatistiği ...vs (Tablo 
2)/İl/. 

Öte yandan fuzzy üyelik fonksiyon-
ları, olayların gerçek uzaylarını ya da da-
ğılımlarını içerecek özellikleri de sergi-
lemelidir (Tablo 3). 

Eğer bir bulanık kümenin destek kü-
mesi bir elemana sahipse bu kümeye 
bulanık tekil küme denir. Bükey ve aynı 
zamanda bulanık olan kümeler bulanık 
sayılar olarak da tanımlanır. Bükey ve 
bulanık bir kümenin üyelik fonksiyonu 
bükey olmak zorunda değildir. Ancak, o 
üyelik fonksiyonu bulanık bir sayı ola-
rak işlem görüyorsa bükey ve normal ol-
mak zorundadır. Normal ve bükey olan 
bulanık sayıların geçiş noktalan arasın-
daki fark, bant genişliği olarak isimlen-
dirilir. ^(xj) = ]İ(X2) = 0.5 üyelik değer-
lerine karşılık gelen xj ve X2 sayılan 
arasındaki 1*2 - x\\   farkı bant genişliği 
ya da sadece genişlik olarak tanımlanır. 
Bir üyelik fonksiyonu için;   xj ve  X2 
değerleri aynı maksimum üyelik değeri-
ne sahipseler, bu değere göre simetrik 
olurlar /1/./10/. 
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5. JEODEZİK VERİLERİN 
İRDELENMESİNDE 
BULANIK MANTIK 

Jeodezide temel amaç; fiziksel çevre 
ile ilgili gerçek olayları doğal durumları-
na uygun bir matematik modelle açıkla-
maktır. Fiziksel çevreyle ilgili doğal 
olayların gerçek durumları hiç bir zaman 
bilinemediğinden, olaylar, doğasına uy-
gun düşünsel modellerle (model çevre) 
temsil edilerek açıklanmaya çalışılırlar. 
Ancak, tanım aşamasında düşünsel mo-
dellerin parametreleri de düşünsel bilgi-
ler olduklarından, tamamıyla determi-
nistik ilişkilerle ya da fonksiyonlarla ifa-
de edilebilirler. Böyle düşünsel bir mo-
delin gerçek olayları yansıtabilmesi, onu 
tanımlı kılan parametrelerinin gerçekçi 
olması ile yakından ilişkilidir. Bu du-
rum; düşünsel modeli tanımlı kılan para- 

metrelerin, fiziksel çevredeki doğal ve 
gerçek ortamlarında ölçülmeleri sonu-
cunda, ulaşılan gerçek bilgilerin (verile-
rin) kullanılması ile anlam kazanmakta-
dır. 

Jeodezik olaylarla ilgili her bir göz-
lem; ele alman olaya ilişkin soyut bilgi-
lerin aynı türden birim seçilen bir bü-
yüklükle karşılaştırması sonucunda elde 
edilebilmektedir. Bu gözlemler hangi 
ölçme yöntem ve aletleri kullanılarak 
nasıl yapılırsa yapılsınlar; çevre koşulla-
rından, kullanılan aletlerin özelliklerin-
den ve ölçüyü yapan kişilerin yetersiz-
liklerinden dolayı bazı çelişkileri barın-
dırırlar. Gözlemlerde presizyonsuzluğa 
neden olan bu çelişkilerden bir bölümü, 
uygun ölçme yöntemleri ve hesaplama 
teknikleri kullanılarak gözlemlerden gi-
derilseler bile; her birinde kesinsizliğe 
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neden olabilecek bazı çelişkileri her za-
man barındırırlar. Sonuçta bu çelişkiler; 
gerçek model çevreyle düşünsel model 
arasında bazı uyumsuzluklara yol açarak 
model bilgilerinin kesinsizliğini günde-
me getirirler. Bu olaylar jeodezide veri 
olarak kullanılan gözlem bilgilerine bel-
li bir oranda yansımakta ve her birini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu du-
rumda olayların davranışları hakkında 
kesin olarak açıklanamayan bir süreç 
oluşmaktadır. Jeodezik gözlemlerde or-
taya çıkan kesinsizlikler, şansa bağlı ras-
gele olaylar olarak ele alınabilecekleri 
gibi şansa bağlı olmayan ve determinis-
tik özellikler içeren bilgiler gibi ele alı-
nıp irdelenebilirler. 

Gözlemlerin veri olarak kullanıldığı 
bir çok jeodezik problemlerde sözü edi-
len sorunlarla her zaman karşılaşılmak-
tadır. Kesinsizliklerin açıklanmasında, 
günümüzde kullanıla gelen bir yol ola-
rak, bütün bilgiler şansa bağlı rasgele 
olaylarmış gibi düşünülerek olasılık ya-
salarına göre yorumlanmaktadır. An-
cak, konunun derinlemesine irdelendi-
ğinde, jeodezik verilerdeki kesinsizlik-
lerin sadece şansa bağlı rasgele olaylar 
olmadıkları, bazılarının davranışları yö-
nünden şansa bağlı olmayan olaylar ola-
bilecekleri ve bulanık mantık (Fuzzy 
Logic) düşüncesine uygun önermeler 
şeklinde ele alınarak açıklanabilecekle-
ri söylenebilir: Jeodezik verilerin hata 
teorisi yönünden irdelenmesi, Eğri uy-
durma ve optimizasyon problemleri, fo-
togrametrik olayların yorumlanması, 
coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili uygula-
malar ...vs. 

6. SONUÇ 

Bulanık mantık (Fuzzy Logic) olay-
larla ilgili bilgilerin kesin olmayan bö-
lümlerini (kesinsizlikler) yorumlamak 
için kullanılan bir yöntemdir. Aynı şe-
kilde, olasılık da olaylardaki kesinsizlik-
leri açıklamaya yöneliktir. Bunların her 
ikisi de bilgilerdeki kesinsizlikleri konu 
edinmesine karşın, aralarındaki temel 
fark bu kesinsizliklere bakış açısından 
kaynaklanmaktadır. Olaylara ilişkin ke-
sin olmayan bilgiler; olasılık teorisinde 
şansa bağlı belirsizlikler olarak kabul 
edilirken, bulanık mantık yaklaşımında 
ise; gerçeğin kısmi dereceleri ya da be-
lirsiz bir bilginin gerçekliğine inanma 
derecesi olarak düşünülmektedir. 

Bu durumda olaylarla ilgili kesin ol-
mayan her türlü bilgi, alışılagelen bir yol 
olarak, şansa bağlı rasgele belirsizlikler 
olmadıkları, aynı zamanda şansa bağlı 
olmayan önermeler kuramına uygun bir 
mantık dizgesiyle açıklanabilen belirsiz 
bilgiler oldukları da görülmektedir. Baş-
ka bir deyişle; olaylara ilişkin kesin ol-
mayan süreç, rasgele olan ve olmayan bir 
önermeler bütünü olarak ele alınırsa, her 
iki yöntem arasında bir köprü kurulabilir. 
Sonuç olarak; her iki yöntemin birbirine 
alternatif yaklaşımlar olmayıp aksine bir-
birlerini tamamlayan birer bilgi (veri) ir-
deleme teknikleri oldukları söylenebilir. 

Bu noktadan hareketle; jeodezik ve-
rilerin irdelenmesi sürecinde de karşıla-
şılan kesinsizlikler, problemin yapısına 
göre kurulabilecek bir mantıksal öner-
meler bütünü biçiminde ele alınabilirler 
ve bulanık mantık yaklaşımı ile yorum-
lanabilirler. 
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GPS YARDIMIYLA WGS-84 JEOİD 

YÜKSEKLİKLERİNİN (KONYA?NIN 
BİR BÖLGESİ İÇİN) BELİRLENMESİ 

Ekrem TUŞAT* 
Bayram TURGUT** 
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ÖZET 

Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi 
Kampusu civarında oluşturulan bir test 
ağmda yapılan GPS gözlemleri ve nivel-
man ölçüleri yardımıyla ağa ait noktala-
rın elipsoidal ve ortometrik yükseklikle-
ri ve daha sonra ise WGS-84 elipsoidine 
ait jeoid yükseklikleri hesaplanmıştır. 

SUMMARY 

in this study, fîrst of ali a test net-
work was constructed. GPS and leveling 
measurements were then obtained for 
the points in the network. By using the 
measurements ellipsoidal and orthomet-
ric heights of the points and then geoid 
heights for WGS-84 ellipsoid were com-
puted. 

1. GİRİŞ 

Jeodezi biliminin nihai hedefi yeryu-
varı üzerindeki bir noktanın üç boyutlu 
uzay koordinatlarının belirlenmesidir. 
Özellikle konu yeryüzü olduğunda bir 
koordinat sisteminde yüksek bir doğru-
luğun elde edilmesi güç bir mesele gibi 
gözükse de, özellikle uydu ölçmelerin- 

* Öğr. Gör. (S.Ü. Hadim M.Y.O.) 
** Yrd. Doç. Dr. (S.Ü. Müh. Mim. Fak.) 

deki gelişmelere paralel olarak bu sorun 
günümüzde aşılmıştır. GPS tekniklerini 
kullanarak bir noktaya ait koordinatlar 
WGS-84 sisteminde hassas olarak elde 
edilebilmektedir. Artık GPS gözlemleri 
ile sadece haritacılık çalışmaları değil 
aynı zamanda navigasyon, ulaşım, dep-
rem belirleme ve deniz trafiğinin kontro-
lü gibi çalışmalar da yapılabilmektedir. 

GPS teknikleri ile elde edilen koordi-
natın üçüncü boyutu olan yükseklik ge-
ometrik bir anlam içermesine rağmen, 
gerçekte yükseklik jeopotansiyel bir de-
ğeri ifade eder. Bu nedenle fiziksel refe-
rans yüzeyinin (deniz yüzeyi veya jeoid) 
belirlenmesi çalışmaları ayrı bir önem 
kazanmaktadır. Bu yüzden jeodezinin 
esas görevlerinden birisini de jeoidin be-
lirlenmesi çalışmaları oluşturur. 

Günümüze kadar jeoid belirleme ça-
lışmalarında gravimetrik yöntem, astro-
jeodezik yöntem ve potansiyel katsayıla-
rından faydalanılmıştır. Fakat uluslar 
arası (global) bir jeoidin belirlenmesi an-
cak uydu çağında mümkün olabilmekte-
dir. Gravimetrik yöntemde yerel ve böl-
gesel ieoidin cm. hassasiyetinde belirle- 
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nebilmesi için birkaç km. aralıklarla 
nokta gravite değerlerine ihtiyaç duyu-
lur. Astrojeodezik yöntemde ise aynı 
noktaya ait jeodezik ve astronomik (do-
ğal) koordinatların bilinmesi gerekir. Bu 
koordinatlar yardımıyla da gerekli çekül 
sapması değerleri hesaplanır. Potansiyel 
katsayılardan faydalanarak jeoid hesap-
lamalarında ise jeopotansiyel katsayılara 
ihtiyaç vardır. 

Pratikte ortometrik yükseklik (H) 
kullanılmasına karşın, GPS gözlemleri 
ile elipsoidal yükseklikler (h) bulunmak-
tadır. 

H=h-N (1.1) 

olduğuna göre, elipsoidal yükseklik-
lerden ortometrik yüksekliklerin hesabı 
için jeoid ondülasyonlarrnın (N) bilin-
mesi gerekir. GPS gözlemleri ile elipso-
idal yükseklikler hassas olarak bulundu-
ğuna göre, bunlardan hesaplanacak olan 
ortometrik yüksekliklerin hassasiyeti je-
oid ondülasyonlannın hassasiyetine bağ-
lıdır. 

Yüksekliklerin bulunmasında nivel-
man işlemi hem zaman alıcı hem de yo-
rucudur. Bu sorunu GPS gözlemleri ile 
çözebilmek için ve bulunan ortometrik 
yüksekliklerin hassasiyetinden emin ola-
bilmek için jeoid ondülasyonlannın has-
sas olarak belirlenmesi gerekir. 

1. ELİPSOİDAL VE 
ORTOMETRİK YÜKSEKLİK 

2.1 Elipsoidal Yükseklik 

Elipsoidal yükseklik, yeryüzündeki 
bir noktadan elipsoide inilen dik boyu- 

nun uzunluğuna eşittir. Jeoid yüzeyin-
den olan ortometrik yükseklikten jeoid 
ondülasyonu kadar farklıdır. 

Gerçek gravite alanının normal gra-
vite alanından sapmaları doğrusal kabul 

edilebilecek kadar küçüktür. Bu ne-
denle doğrusal interpolasyon yapılabil-
mektedir. Elipsoid yüzeyi üzerinde ma-
tematiksel hesaplan doğrudan yapmaya 
imkan verdiğinden, fiziksel yeryüzünde 
yapılan ölçüler bir izdüşüm yöntemine 
göre elipsoid yüzeyine indirgenir. Pizet-
ti izdüşüm yönteminde ilk olarak, fizik-
sel yeryüzü üzerinde bir noktadan çekül 
doğrultusu boyunca jeoid üzerine izdü-
şüm yapılır. Daha sonra jeoid üzerine iz 
düşürülen nokta elipsoid yüzeyine indir-
genir. 
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Helmert izdüşüm yönteminde ise fi-
ziksel yeryüzündeki nokta, hesap yüzeyi 
olan dönel elipsoide bu elipsoidin nor-
mali boyunca iz düşürülür. Her iki izdü-
şüm arasındaki fark çoğu zaman ihmal 
edilebilecek boyutlarda olmaktadır. 

Helmert izdüşümünde özellikle elip-
soidal koordinatlar $, X, h'm dik koordi-
natlar x, y, z' ye doğrudan dönüşüm im-
kanı gibi pratik üstünlükler olduğundan 
bu izdüşüm yöntemi daha yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Pizetti yönteminde in-
dirgeme iki aşamalı olduğundan izdü-
şüm daha fazla uğraş gerektirir. 

Kartezyen koordinatlar, jeodezik ko-
ordinatlar olan jeodezik boylam (A.), je-
odezik enlem (0) ve elipsoidal yüksekli-
ğe (h) dönüştürülebilir. Bu dönüşüm ba-
zı referans elipsoidlerine veya sferoide 
(dönel elipsoid) bağlı olarak yapılır. 

Referans elipsoidinin boyutu ve şekli 
büyük yan eksen (a) ve elipsoidin basık-
lığı (f) ile belirlenir. Elipsoidin diğer pa-
rametreleri küçük yan eksen (b), eğrilik 
yançapı (RN), birinci eksentrisite (eı) ve 
ikinci eksentrisite (eı) ise bu iki değer-
den türetilir. Elipsoidin merkezinin dik 
koordinat sisteminin başlangıcını, dön-
me ekseninin z eksenini, 0° Greenwich 
boylamının x eksenini, Greenwich' in 
doğusundaki 90° boylamının da y ekse-
nini göstermek üzere dik koordinatlarla 
elipsoid koordinatları arasındaki eşitlik-
ler şu şekildedir. 

X = (RN+h) cos<|) cosA. (2.1) 
Y = (RN+h) cos(|) sinA, (2.2) 
Z = ((b/a)RN+h) sincj) (2.3) 
Buradaki RN değeri (2.4) eşitliğinden 
hesaplanır. 
RN=        a    - 

VI-e '  sin0 (2.4) 

 



  

 

Jeodezi k konum belirlemedeki zor-
luk yukarıdaki eşitliklerde verilen değer-
lerden hiçbirinin doğrudan gözlemlerle 
elde edilememelerinde yatmaktadır. Bu 
değerler kuramsaldır ve fiziksel yeryü-
zünde mevcut olmadıklarından böyle bir 
sistemde ölçü yapabilmek imkansızdır. 

22 Orîometrik Yükseklik 

Bir noktanın ortometrik yüksekliği, 
noktadan geçen çekül eğrisi boyunca je-
oide olan düşey uzaklık olarak tanımla-
nır. Ortometrik yükseklik kavramı ge-
ometrik bir ifadeden daha çok fiziksel 
bir anlam taşır. Çünkü ortometrik yük-
seklik noktanın üzerinde bulunduğu coğ-
rafi enleme yani gravite değerine bağlı-
dır. Aynı nivo yüzeyi üzerindeki farklı 
iki noktanın ortometrik yükseklikleri 
farklıdır. Ortometrik yükseklikler, nivel-
man yüksekliklerine dinamik yükseklik-
lerden daha çok yaklaşırlar. Çünkü orto-
metrik düzeltmeler genellikle daha kü-
çüktürler. 

Bir noktadaki ortometrik yüksekliği 
bulmak için o noktadaki jeopotansiyel 
sayılardan faydalanılır. 

C = WO-WA= A/gdn (2.5) 
o 

C = g~H (2.6) 

Burada g jeoid ile yeryüzündeki A 
noktası arasında çekül eğrisi boyunca 
bulunacak ortalama gravitedir. Integras-
yondaki sıfırın anlamı ise referans yüze-
yinde ortometrik yüksekliğin sıfır olması 
demektir. Ortometrik yükseklik H, 

g 

bağıntısı yardımıyla hesaplanabilir. 

Ortometrik yüksekliklerin jeopotan-
siyel kotlar ya da nivelman sonuçlarına 
getirilecek dinamik düzeltme yardımıyla 
hesabı, çekül eğrilerinin yeryüzü ile je-
oid arasında ağırlık değerlerinin bilin-
mesini zorunlu kılmaktadır. Kütle içinde 
ağırlık ölçmek imkansız olduğundan or-
talama ağırlık değerleri ölçülerek belir-
lenemez. Bunun sonucu olarak gerçek 
ortometrik yükseklikler hesaplanamaz. 
Sadece çekül eğrileri boyunca ağırlık de-
ğerlerinin dağılımına ilişkin bir varsa-
yımla ortometrik yüksekliklerin yaklaşık 
değerleri elde edilebilir. 

g ortalama gravite değeri, yeryuvarı yo-
ğunluğu (p) ve normal gravitenin düşey 

gradyenti (y)' nın bir fonksiyonu olarak 
I9y 

g = gP-(28y-+2jtGP)-#         (2.8) 

bağıntısı yardımıyla hesaplanabilir. Gp, 
P noktasındaki gravite, gravitasyonel sa-
bite G=66.7*10~9 cm3g"ısec"2, yoğunluk 
p=2.67g/cm2' alındığında g gal, H km 
olmak üzere Helmert ortometrik yüksek-
liği 

g = gP + 0.0424* H (2.9) 

eşitliğinden elde edilir. 

2.2.1. Ortometrik düzeltme 

Yeryüzü üzerinde alman A ve B gibi 
iki nokta arasındaki nivelmandan bulu-
nan yükseklik farklarının toplamı, HA ve 
HB ortometrik yükseklik farkına eşit de-
ğildir. Çünkü nivelmandan bulunan dn 

18 




