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ÖZET

Büyük ölçekli jeodezik çalışmaların tek bir birim sistemde hesaplanan nirengi ağlarına dayandırılmasında sayısız yararlar bulunmaktadır* Bu amaçla ülkenin tümünü kapsayanf uygun bir yoğunlukta
kalıcı noktalar biçiminde işaretlenmiş ye koordinatları tek bir
birim sistemde hesaplanmış ülke nirengi ağından yararlanmak gerek-*'
li ve en ekonomik yol olacaktır» Söz konusu ağ 10-20 km kenar
uzunluklu büyük üçgenlerden oluşmaktadır» Böyle bir ağı büyük
ölçekli harita üretmek amacıyla sıklaştırıp koordinatlarını hesaplama işlemleri, çeşitli modellerle gerçekleştirilebilir» Bunlardan klasik sıklaştırma modelinde dayanak noktalarına ilişkin
duyarlık -verileri gözardı edilmektedir» Dayanak noktalarının değişmez (sabitf hatasız) alındıkları bu modelde gözardı edilen
verilerf yalnızca yeni noktalarla doğrudan gözlem bağlantısı bulunan eski noktalarda Önemli sayılabilecek derecede etkili olmaktadır» Çok büyük bir emek ve zaman kazancı sağlayan klasik değerlendirme modelinin uygulama açısından en uygun yöntem olduğu
sonucuna varılmaktadır®
1. GİRİŞ
Özel amaçlı çalışmalar dışında kalan büyük ölçekli jeodezik çalışmaların tümü ülke temel jeodezik ağlarına bağlanmalıdır.
Özellikle komşuluk ilişkilerinin sağlıklı biçimde kurulmaları
zorunlu olanf büyük kentleri ve bunların gelişme bölgelerini içine
alan metropoliten nirengi ağları ile kadastral amaçlı nirengi
ağlarının tek bir birim sistemde hesaplanmalarında sayısız yararlar
bulunmaktadır® Türkiye'de ülkenin tümüne uygun bir yoğunlukta
yayılmışf koordinatları tek bir elipsoidal birim sistemde ya da
birbirleri ile ilişkileri belirli olan Gauss-Krüger dilimlerinde
belirlenmişf zeminde kalıcı biçimde işaretlenmiş bir ülke nirengi
ağı vardır® Büyük ölçekli jeodezik çalışmaların tümünün bu sisteme
bağlanması gerekli ve en ekonomik yoldur*
2® TÜRKİYE ÜLKE NİRENGİ AĞI
Türkiye ülke nirengi ağının noktaları birincit ikinci $ üçüncü ve
dördüncü derece noktalar olarak sınıflandırılmış ve büyükten küçüğe
prensibi ile üst derecedeki nokta kümeleri alt derecedeki
noktaların tesis ve hesaplanması sırasında değişmez (sabitf hatasız) varsayılmıştır (AKSOY 1987a)®
Birinci derece noktalar ülke nirengi ağının iskeletini oluştururlar® Bunların: elipsoidal enlem ve boylamlarif açır uzunluk,,
astronomik enlemt boylam ve azimut ölçülerinden yararlanarak
hesaplanmıştır* Ülkemiz birinci derece ağıf 25-35 km kenar uzunluklu 901 noktadan oluşan 27 zincir poligonu halkası biçimindedir
(Şekil 1), Ağa ilişkin ölçüler 1953 yılında tamamlanmış ve toplu
dengeleme işlemi 1954 yılında sonuçlandırılmıştır»
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Ülke nirengi ağının ikinci derece noktaları9 I, derece zincir
poligonları arasındaki boşlukları doldurmak amacıyla oluşturulanı
birbirleri ile komşuluk bağlantıları sağlanmış yüzey ağları yapısındaki 2* Derece 1» Basamak noktaları ile I» derece içindeki
boşlukları doldurmak ve sıklaştırmak amacıyla kurulan 2» Derece
2. Basamak noktalarından oluşmaktadır (Şekil 2)« İkinci derece

nirengi noktaları arası 10-30 km dir» 2® Derece 1® Basamak noktalarının oluşturdukları yüzey ağlarıf çevredeki I# derece noktalar sabit tutularak topluca dengelenmiştir» 2« Derece 2® Basamak noktaları sıklaştırma noktalarıdır® Bunlar çıkış veren I»
derece noktaların değişmez oldukları varsayılarak nokta dengelemesi yöntemiyle hesaplanmışlardıro
Üçüncü derece noktalart 1» 2« ya da kendilerinden önce belirlenmiş 3« derece noktalara dayalı olarak nokta dengelemesi yöntemi ile 1/25000 ölçekli temel haritaların fotogrametrik yöntemle
üretimi amacıyla belirlenmişlerdir» Buna karşın 4« derece
noktalar yine sözü edilen amaçla ve ileriden kestirme yöntemi
ile hesaplanmışlardır (Şekil 3)* Günümüzde heriki tür noktaların
yapımıf 1/5000 ölçekli temel haritaların yine fotogrametrik yöntemle üretimi için s-ür düzülmektedir*
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Ülke nirengi ağının 1® ve 2# derece noktalarının elipsoidal
koordinatları yanında Gauss-Krüger Projeksiyonundaki düzlem dik
koordinatları da hesaplanmış ve arşivlenmiştir» 3» ve 4» derece
noktaların yalnızca Gauss-Krüger düzlem dik koordinatları arşivlenmektedir® 3» ve 4» derece noktalar daha çok üretilmesi amaçlanan haritalardan beklenen duyarlıkları sağlayacak biçimde kurulurlar» Harita yapımı sonuçlandırıldıktan sonra noktaların
fonksiyonlarını tamamladıkları düşünülür» Kaybolup yok olmaları
fazla önemsenmez. Bu noktaların duyarlıklarının (ortalama hata)
büyük ölçekli jeodezik çalışmalar için yeterli olması beklenemez»
Noktalar klasik yöntemle, uzunluk ölçüsü yapılmaksızın yalnızca
doğrultu gözlemleri yardımıyla belirlendiklerinden, Ölçek yönünden tutarlı olup olmadıkları konusunda bir irdeleme yapılamaz®
Noktalar bireysel olarak tek tek belirlendiklerinden çoğu kez
komşu noktaların birbirleri ile bağlantıları da önemli görülmez®
Bu nedenle ülke nirengi ağının 3* ve 4® derece noktalarının duyarlıkları , büyük ölçekli kalıcı jeodezik çalışmalarda amaçlanan
duyarlık isteklerine uygun düşmemektedir®
3# YÜZEY AĞLARININ DENGELENMESİ
Büyük ölçekli kalıcı jeodezik çalışmaların temelini oluşturan
nirengi ağlarında birim sistem olarak ülke nirengi ağının 1®
Grup (1# ve 2« derece) noktalarından oluşan sistem ele alınır*
Bu noktalar arasındaki boşluklar^ birbirleri ile komşuluk
ilişkileri doğrultu ve uzunluk ölçümleri ile sağlanmışf 5-7 km
kenar uzunluklu 3« derece yüzey ağları ile doldurulur (Şekil 4).
Ayrıntı alımlarını gerçekleştirmek amacıyla 3® derece noktalar
arasında kalan boşluklar ara ve tamamlayıcı nirengilerle sıklaştırılır (AKSOY 1987b)*
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3« derece yüzey ağları, en küçük kareler yöntemine göre dolaylı
ölçüler (Gauss-Markoff) modeli ile dengelenir» Doğrultu ve kenar
ölçüleri ile koordinat bilinmeyenleri arasındaki fonksiyonel
ilişkilerf Gauss-Krüger projeksiyon düzleminde kurulur» fiu nedenle fiziksel yeryüzünde bulunan noktalar arasında yapılan doğrultu ve uzunluk gözlemleri, dengelemeye girmeden önce projeksiyon düzlemine indirgenir»
Uzunluk ölçümlerinin projeksiyon düzlemine indirgenmesi işlemiş
aşağıdaki aşamalar izlenerek gerçekleştirilir»
- Eğik (uzay) uzunluk ölçülerinin meteorolojik verilerle düzel
tilmesi 5
- İndirgenmiş ölçülerin ayar (kalibrasyon) düzeltmelerit
- Noktalar arasındaki yükseklik farkları nedeniyle yapılan
yataya indirgeme işlemleri$
- Deniz düzeyine indirgemef
- Projeksiyon düzlemine indirgeme (s-S düzeltmesi)®
Fiziksel yeryüzünde bulunan noktalar arasında yapılan doğrultu
gözlemlerinin elipsoid yüzeyine indirgenmesi amacıyla yapılacak
- Çekül sapması indirgemesi,
- Hedef noktasının yüksekliği nedeniyle yapılan indirgeme$
- Normal kesit eğrisinden jeodezik eğriye geçiş amacıyla yapı
lan indirgeme
büyüklüklerinin toplamıt 0f06cc den daha küçük olmaktadır®
Ulaşılabilen ölçü duyarlığından çok küçük olan bu düzeltmeler
gözardı edilir ve fiziksel yeryüzünde yapılan yatay doğrultu
gözlemlerinin doğrudan elipsoid yüzeyinde yapıldıkları varsayılır* Bu nedenle yatay doğrultu gözlemlerine yalnızca (t-î) düzeltmeleri eklenerek indirgeme işlemi gerçekleştirilir» Dengeleme hesabının matemetik modeli çeşitli yöntemlerle kurulabilir»
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DİNAMİK AĞ modelinde ülke nirengi ağının 1« ve 2® derece noktalarından oluşan dayanak noktalarının koordinatları ZL, , korelasyonlu gözlemler olarak ele alınır ve bunlarf varyanf-kovaryans
matrisleri Kg den yararlanarak oluşturulan stokastik model ile
yeni gözlemlerle birlikte dengelenir® (Bilinmeyenleri de Ölçülen
Matematik Modellerin Dengelenmesi ŞERBETÇİ 1986)» Başka bir dinamik ağ.modelinde sadece yeni gözlemler serbest ağ yöntemiyle
dengelenmekte sonra da eski ve yeni dengeleme sonuçlarıf Bilinmeyenli Koşullu Ölçüler Yöntemi ile birleştirilerek kesin'çözüme
ulaşılmaktadır (PELZER 1978). Bu yöntemlerde yeni noktaların koordinatlara. Xy hesaplanmakta ve eski noktaların koordinatları XE+
V
E biÇiminSe düzeltilmektedir* Elde bulunan verilerin tümünün hata
kuramı ilkelerine uygun biçimde değerlendirildikleri bu -yöntemde
ayrıca eski noktaların koordinatlarıt daha gelişmiş bu nedenle de
daha duyarlı aletlerle yapılan yeni gözlemler yardımı ile
düzeltilebilmektedir»
YARIDÎNAMİK ÂCr modelinde elde bulunan verilerin tümü hata yayılma
kuramı ilkelerine uygun olarak değerlendirilmekte ve yeni
noktaların kesin koordinatları x^. elde edilmektedir» Buna karşın
dayanak noktaları olan eski ag noktalarının x koordinatlarına
dengeleme sonucunda eklenmesi gereken düzelfmeler v gözardı
edilmektedir (WELSCH/KELM 1980), Böylelikle her 3» derece yüzey
ağı dengelemesinden sonra dayanak noktaları olan 1« ve 2» derece
noktaların koordinatlarının ve bunların varyans -kovaryans
matrislerinin değiştirilmesi, işlemleri için gerekecek emek ve
zamandan kazanılmakta^ bu işlemlerden doğabilecek veri yönetimi
kargaşası ortadan kaldırılmaktadır®
AŞAMA SIRALI AG (klasik^ hıyerarşik* konvansiyonel) modelinde
koordinatları bilinen eski noktaların konumlarının yeni gözlemlerin duyarlıkları ile tanımlanabilen sınırlar içinde değişmez
olarak varsayılıp sayılamayacaklarıf istatistik yöntemlerle test
edilir. İstatistik testlerle konumlarının değişmez alınabileceği
sonucuna varılan noktalar sabit alınarak uygulanan bir klasik
dengeleme yöntemiyle 3» derece sıklaştırma ağındaki yeni noktaların koordinatları belirlenir® Söz konusu dengeleme modelindeki
hesaplama işlemleri aşağıdaki gibi özetlenebilir»
1» Ağ hiçbir noktaya bağlı olmaksızın serbest dengelenir» Bu
dengeleme sonuçlarından yararlanarak uyuşumsuz ölçüler testi
yapılır (AKSOY 1987c s* 579-585 f ÖZTÜRK 1987 s. 659-661)*
Belirlenen ölçü duyarlıkları ve düzeltmeler yardımıyla elde
bulunan ölçü kümesindeki uyuşumsuz ölçüler saptanır» Bunlardan
ağın yapısını bozucu nitelikte olmayanlar* ölçü kümesinden
çıkarılır» Ağın yapısını bozucu nitelikte olan uyuşumsuz
ölçüler yinelenir»

20

2» Dayanak noktalarının verilen koordinatlarıf benzerlik dönüşümü
(Helmert Trasformasyonu) uygulanarak serbest dengeleme ile
belirlenen koordinat sistemine dönüştürülür» Yerilen koordinatlardan hesaplanan ölçek ile uzunluk ölçülerinin oluşturdukları ölçek arasında uyuşumsuzluk olup olmadığı denetlenir®
Bağlantı noktalarının koordinatlarının kendi aralarında uyuşumlu olup olmadıkları test edilir» Test sonucunda uyuşumsuz
olduklarına karar verilen noktalar, dayanak noktaları kümesinden
çıkarılıp yeni noktalar kümesine aktarılır* 3» derece yüzey ağı
dengelemesi sonucunda bu noktalar için ülke nirengi ağx
koordinatları yerine yeni koordinatlar hesaplanır»
3® Âğın kesin dengelemesi, en küçük kareler yöntemine göre dolayla,
ölçüler {Gauss-Iarkoff} modeli ile gerçekleştiriliri Bu amaçla
dizi (silsile) yöntemiyle gözlenen doğrultu demetlerinin
herbiri için birer yöneltme bilinmeyeni seçilir* Yeni
noktaların ve dayanak noktaları kümesinden çıkarılan 1« ve 2»
derece noktaların koordinatlarıf bilinmeyenler olarak ele
alınır. Yatay doğrultu gözlemleri ve uzunluk ölçülerinin herbiri için Gauss-Krüger projeksiyon düzleminde düzeltme denklemleri yazılır. Düzeltme denklemlerinden normal denklemlere
geçmeden önce yöneltme bilinmeyenleri yok edilir» Yalnızca koordinat bilinmeyenlerini içeren düzeltme denklemleri ve bunların
boyutları
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4» SONUÇ
3« derece yüzey ağlarında elde bulunan verilerin tümünün dinamik
ağ modeli ile değerlendirilmesi? hata yayılma kuramı açısından en
uygun yöntemdir» Bu durumda stokastik modelf ağın dayanak nofctaları olan 1« ve 2# derece noktaların duyarlıklarına ilişkin
verilerin depolandığı varyans-kovaryans matrisleri Kp den de
yararlanarak oluşturulduğundan dengeleme sonucunda hesaplanan
kesin koordinatlar ve ■bunların duyarlıkları gerçeğe uygun olur. 3#
derece sıklaştırma ağlarındaki yeni gözlemler, daha gelişmiş bu
nedenle de daha duyarlı aletlerle gerçekleştirildiklerinden
dayanak noktalarının koordinatlarının düzeltilmesine de olanak
sağlarlar» Dayanak noktalarına ilişkin varyans-kovaryans matrislerinin arşivlenmemiş oldukları durumlarda bu verilerf eski ağ
noktalarının genel abris bilgilerinden yararlanarak üretilebilmektedir®
Yarıdinamik ağ modelindes yalnızca yeni noktaların dengeleme il~
kelerine uygun kesin koordinatları x ve bunların varyans-kovaryans matrisleri K— nin elde edilmesi amaçlanıra Bu modelde
dayanak noktalarının Koordinatlarının x + v biçiminde düzeltilmesi ve bunların varyans-kovaryans matrisinin K_y olarak
değiştirilmesi işlemleri için gerekecek emek ve zamandan kazanılmakta, veri yönetimi işlemlerinden kaynaklanabilecek kargaşalar
ortadan kaldırılmaktadır»
Büyük ölçekli jeodezik çalışmaların tek bir birim sistemde gerçekleştirilmesinde sayısız yararlar bulunmaktadır» Kalıcı bir sistem
olarak düşünülen ülke nirengi ağı koordinatlarının her yeni sıklaştırma çalışmasından sonra değiştirilmesi arzu edilmez» Bağlantı
noktalarında ölçü duyarlıkları sınırı ile açıklanabilen bir sayısal değerden daha büyük olmayan uyuşumsuzluklarf bu noktayla
doğrudan gözlem bağlantısı bulunan yeni noktaların koordinatla*rında etkili olmaktadır• Ağın diğer noktalarında bu etkiş uygulama
için önemsiz sayılabilecek boyutlarda kalmaktadır* Bu nedenle
aşama sıralıt klasik dengeleme modelinde; istatistik hipoteztestleri ile değişmez dayanak noktası olarak alınmalarında
sakınca görülen noktaların koordinatlarıf bir kez sabit bir kez de
değişken alınarak iki ayrı dengeleme yapılır® Elde edilen
koordinat farklarının uygulama için önemli sayılabilecek büyüklükte olup olmadıklarına bakılarak söz konusu noktanın değişmez
ya da yeni nokta olarak alınmasına karar verilir® Hesaplama ve
veri yönetimi işlemlerinde çok fazla emek ve zaman kazancı sağlayan klasik dengeleme modelif büyük ölçekli çalışmalar için
uygulama açısından en uygun yöntemdir. Ayrıntı alımları için
gereklif 1-3 km aralıklı alım için sıklaştırma noktaları da klasik
yöntemle hesaplanan bu 3® derece yüzey ağlarına dayalı olarak tek
ya da çok nokta kestirmesiy dizi nirengi ya da fotogra-metrik
nirengi yöntemlerinden biri ile üretilebilir®
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