
7.  POLİGON

7.1. GENEL  BİLGİ
Bir bölgenin harita veya planının yapılabilmesi için, yeryüzünde konumu sabit ve koordinatları bilinen

noktala ihtiyaç vardır. Bu noktalar, genel olarak nirengi noktaları ve poligon noktaları diye iki grupta

ele alınabilir. İki noktası arasındaki en kısa kenar uzunluğu, 1 km civarında olan Nirengi noktaları da

kendi içinde gruplandırılır.  Noktalar arasındaki bu kadar büyük kenarlar, ne harita ve planların alımı

için, ne de projelerin aplikasyonu için kullanışlı değildir. Bu nedenle nirengi noktaları arasında, harita

ve planların yapımına veya projelerin aplikasyonuna  olanak sağlayacak şekilde tesis edilen, kenarları

ve açıları ölçülerek koordinatları hesaplanan noktalara, poligon noktası adı verilir. İki poligon

noktasını birleştiren doğruya poligon kenarı; poligon kenarları arasında kalan açılara da poligon
açısı (kırılma açısı) adı verilir. Birbirlerini izleyen ve koordinatları birlikte hesaplanan noktaların

oluşturduğu gruba da poligon geçkisi (poligon dizisi, poligon güzergâhı) denilir. Poligon geçkilerinin

tümüne birden poligon ağı (poligon şebekesi) ve poligon ağını ölçekli olarak gösteren şekle de

poligon kanavası denir.

Bakanlar Kurulunun 23/06/2005 tarih ve 2005/9070 sayılı kararıyla, 15 Temmuz 2005 tarih
ve 25876 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Ölçekli Harita ve
Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY) ne göre, poligon noktaları ve ağları,

a) Uzay ve uydu teknikleriyle üç boyutlu olarak oluşturulabilir.
b) Türkiye Yatay Kontrol (Nirengi) Ağı ve bu ağa dayalı olarak yersel tekniklerle
üretilebilir.

Bakanlar Kurulunun 23/06/2005 tarih ve 2005/9070 sayılı kararıyla, 15 Temmuz 2005 tarih
ve 25876 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

Sınıflandırma

Madde 8 - Bu Yönetmelikte noktaların hiyerarşik sınıflandırılması:

a) Uzay ve uydu teknikleriyle oluşturulan üç boyutlu ağların ve noktaların derecelendirilmesi aşağıdaki

gibidir :

1) A Derece Ağlar ve Noktalar : Global (ITRF, WGS84) ve bölgesel (ETRF) ağlar ve      noktalarıdır.

2) B Derece Ağlar ve Noktalar : Uluslararası veya bölgesel ağlara dayalı Ulusal GPS  ağı

  ve noktalarıdır (TUTGA).

3) C Derece Ağlar ve Noktalar : B derece ağın sıklaştırılması ile oluşan ağlardır ve   aşağıdaki alt

dereceli ağ ve noktalardan oluşur:
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4) C1 Derece Ağlar ve Noktalar : Üst derecedeki ağlara dayalı, baz uzunluğu 15-20 km olan   ağ ve

noktalarıdır (Ana GPS Ağı ve noktaları : AGA).

5) C2 Derece Ağlar ve Noktalar : Üst derecedeki ağlara dayalı, ortalama kenar uzunluğu 5   km olan

ağ ve noktalarıdır (Sıklaştırma GPS Ağı ve   Noktaları: SGA).

6) C3 Derece Ağlar ve Noktalar : Üst derecedeki ağlara dayalı, en büyük baz uzunluğu 3 km   olan ağ

ve noktalarıdır (Alım için Sıklaştırma Ağı ve   Noktaları: ASN).

7) C4 Derece Ağlar ve Noktalar : Üst derecedeki ağlara dayalı poligon ağı ve noktaları  ile
  poligon bağlanabilen fotogrametrik noktalarıdır.
b) Türkiye Yatay Kontrol (Nirengi) Ağı ve bu ağa dayalı olarak yersel tekniklerle üretilen ağların

derecelendirilmesi aşağıdaki gibidir :

1) I. Derece Ağ ve Noktalar: Kenar uzunluğu 25-35 km olan noktalar.

2) II. Derece Ağ ve Noktalar: Kenar uzunluğu 10-30 km olan noktalar.

3) III. Derece Ağ ve  Noktalar: Kenar uzunluğu 4-15 km olan noktalar ile BÖHYY’ye göre oluşturulan

ortalama 5 km kenar uzunluğundaki III. Derece ağlar ve noktaları.

4) IV. Derece Ağ ve Noktalar: BÖHYY’ye göre oluşturulan ara, tamamlayıcı ve dizi nirengi noktaları.

5) V. Derece Ağ ve Noktalar: Poligon ağları ve noktaları.

Numaralandırma
f) Poligon noktaları
Bu noktalar, proje bazında ilk karakter “P” olmak üzere 1’den itibaren numaralanır

(Örnek: P1). Ek ve yenileme çalışmalarında yeni poligon noktalarına eski numaraların

devamı verilir. Yardımcı alım noktası (kör poligon) dayanağı poligon numarasının sonuna (/)

işareti eklenerek numaralanır (P1/1).

Poligon işleri

Madde 25 - Detay noktalarının yersel yöntemlerle ölçülmesi için C1, C2, C3

derece noktalara dayalı poligon dizileri oluşturulur.

a) Poligon dizilerinin seçimi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, ana, ara ve yardımcı

poligon geçkileri olarak plânlanabileceği gibi, poligon ağları biçiminde de plânlanabilir.

Toplam ana geçki uzunluğu en çok 1600 m, ara geçki uzunluğu en çok 1000 m ve yardımcı

geçki uzunluğu en çok 600 m alınır. Yerleşik olmayan alanlarda zorunlu durumlarda geçki

uzunlukları ilgili idarenin görüşü alınarak bu değerlerin en çok 1.5 katı olabilir. En büyük

kenar uzunluğu 500 m’yi geçmemelidir. Seçilen noktalar ve plânlanan dizi veya ağlar için bir

seçim kanavası düzenlenir.

b) Seçim kanavasının ilgili idarece onayından sonra, poligon noktaları Ek-4’teki gibi

tesis edilir ve Ek-6’daki biçimde röperlenir.
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7.2.   POLİGON  GEÇKİLERİNİN  GRUPLANDIRILMASI

7.2.1.  Poligon  Geçkilerinin  Hesaplama  Durumuna  Göre  Gruplandırılması

Poligon geçkileri, hesaplama durumuna göre ana, ara ve yardımcı poligon geçkileri olmak üzere üçe

ayrılır. Poligon kenarları, olabildiğince gergin olmalı ve birbirini izleyen poligon kenarları çok farklı

uzunlukta olmamalıdır. Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği (BÖHYY) 'ne göre  Ana poligon

geçkileri 1600 m, ara poligon geçkileri 1000 m ve yardımcı poligon geçkileri 600 m den uzun

olmamalıdır. 5Kenar uzunlukları, elektronik uzunluk ölçer kullanılması durumunda 350 m den, çelik

şerit kullanılması durumunda da 200 m den fazla olamaz.

Ana poligon geçkisi, bir nirengi noktasını, diğer bir nirengi noktasına bağlayarak ölçülecek alanları

büyükçe bloklara ayıran poligon geçkileridir. Bağlantı noktası olarak bir uçta veya her iki uçta,

nirengiden sonra gelen ilk poligon noktası da kullanılabilir.

Ara poligon geçkisi, ana poligon geçkilerinin ayırdığı bloklar içinde, aynı geçkide olmayan iki ana

poligon noktasını birbirine bağlayan poligon geçkileridir. Bağlantı noktası olarak, bir uçta veya her iki

uçta, bir ara poligon geçkisinin, ana poligondan sonra gelen ilk ara poligon noktası da kullanılabilir.

Yardımcı poligon geçkisi, aynı geçkide olmayan ara poligon noktalarını birbirine bağlayan poligon

geçkileridir.

Yardımcı alım noktaları, detay ölçümlerinin yapılabilmesi için ana ve ara poligonlardan ayrılıp yapı

içlerine ve avlularına giren veya çıkmaz sokak ve kapalı alanlara atılan kör noktalar ile, poligon

kenarları üzerinde bulunan küçük noktalardır. Kör noktadan yeni bir kör nokta atılamaz.
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Şekil 7.1  Poligon geçkileri

7.2.2. Poligon  Geçkilerinin  Şekillerine  Göre  Gruplandırılması

Poligon geçkileri şekillerine göre, açık, dayalı (bağlı) ve kapalı olmak üzere  üç grupta toplanabilir:

Açık poligon geçkileri, koordinatları bilinen bir nirengi veya poligon noktasından başlayan, fakat

koordinatları bilinen bir nirengi veya poligon noktasına bağlanmayan geçkilerdir. Koordinatları bilinen

bir noktaya bağlanmadığı için ölçü ve hesap kontrolü yoktur. Zorunlu kalınmadıkça açık poligon

geçkisi oluşturulmaz. Açık poligon geçkisi, çıkmaz sokak, avlu gibi çıkışı olmayan yerlerde kullanılır.

Şekil 7.2  Açık poligon geçkisi

Dayalı poligon geçkileri, koordinatları bilinen bir nirengi veya poligon noktasından başlayıp, yine

koordinatları bilinen başka bir nirengi veya poligon noktasına bağlanan geçkilerdir. Bu tür geçkilerde,

ölçülerin ve hesabın kontrolü mümkün olduğundan en çok tesis edilen poligon geçki türüdür.

Şekil 7.3  Dayalı poligon geçkisi

Kapalı poligon geçkileri,  koordinatları ile bilinen bir noktadan başlayıp, çokgen şeklinde bir halka

oluşturup  yine aynı noktaya bağlanan geçkilerdir. Hesap ve ölçü kontrolü mümkündür. Fakat, geçkinin

başlangıç noktasının koordinatları hatalı ise, ölçüler ve hesaplama doğru olsa dahi elde edilen nokta

koordinatları hatalı olur. Bu nedenle kapalı poligon geçkileri pek tercih edilmez.
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Şekil 7.4  Kapalı poligon geçkisi

7.3. POLİGON  NOKTALARININ  TESİSİ
Haritası yapılacak alan içindeki gerekli poligon noktalarının yerlerinin ve geçkilerinin belirlenmesi

işlemine poligon istikşafı denilir. Haritası yapılacak alanın önceden yapılmış haritası varsa, poligon

istikşafında bu haritadan yararlanılır. Daha önce tesis edilmiş poligon noktalarından zeminde

bulunanlar, yeni poligon ağına alınırlar. Poligon noktaları, kolaylıkla bulunabilmeleri ve gerektiğinde

röperlerine göre yenilenebilmeleri için, ada cepheleri, yollar ve tarla sınırları gibi belirli doğrultuları

izleyecek şekilde tesis edilir. Yerleşme alanındaki geçkiler, yaya kaldırımları üzerinden geçirilir ve

caddenin bir tarafından öbür tarafına atlatılmamasına özen gösterilir. Bir poligon geçkisi, bir nirengi

noktasının yakınından geçiyorsa bu noktaya bağlanılması BÖHYY 'ne göre zorunludur.

Poligon noktalarının uzun süre korunmasının sağlanabilmesi için, poligonların döşenmesinden önce,

bölgedeki yer altı kablo ve boru tesisleri ile yapı, yol ve kanalizasyon şebekelerinde yapılması

düşünülen değişiklikler hakkında ilgili kurumlardan bilgi toplanır ve bu bilgiler istikşafta göz önünde

tutulur.

Ana, ara ve yardımcı poligon geçkilerinin yerleri seçilerek bir istikşaf kanavası taslağı hazırlanır ve

idarenin onayına sunulur. Bu taslak kanavada, poligon ağı içinde ve dışında kalan tüm nirengi

noktaları da gösterilir.

Poligon noktalarına, her belediye veya köy sınırları içinde 1 den başlayarak ard arda numaralar verilir.

Kural olarak önce ana, sonra ara ve yardımcı noktalar numaralanır. Ek ve yenileme işlerinde, yeni

poligonlara eski numaraları izleyen numaralar verilir. Yardımcı alım noktası, dayanağı poligon

numarasının sonuna "/" işareti eklenerek sıra ile (185/1, 185/2 gibi) numaralanır.

Poligon noktaları, koordinatlarına göre boyut değiştirmeyen saydam altlıklara 1/2000, 1/5000 veya

1/10 000  ölçeğinde çizilerek bir poligon kanavası hazırlanır. Bu kanavada, poligon geçkilerinin

hesaplama yönü, poligon ve geçki numaraları, poligon ağı içinde ve dışında kalan nirengi noktaları

özel işaretlerine göre gösterilir.
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Şekil 7.5  Poligon kanavası

Poligon noktalarının zemin tesisleri,

· Kırsal alanlarda ve yumuşak zeminlerde 400 dozajlı beton taşlar,

· Beton ve asfalt yollar gibi sert zeminlerde başı zımbalı demir çivi,

· Kaldırım ve diğer yollarda galvanizli borular,

aşağıdaki şekillerde ve ebatta yapılır.
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öncekiler

Poligon betonu Poligon çivisi Poligon borusu
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Kayalık zeminde poligon çivisi Yardımcı alım noktası zemin tesisi

Şekil 7.6  Poligon noktası zemin tesisi

Kayalık zemindeki blok kaya üzerine tesisi edilecek poligon noktasının şekli ve özellikleri şekil 5'de

görülmektedir. Yerleşme alanlarında ev bahçeleri içlerindeki yardımcı alım noktalarına ait betonlar, üst

kenarları 15 cm x 15 cm, alt kenarları 25 cm x 25 cm ve yüksekliği 35 cm olarak yapılır. Bu betonlar,

zemin seviyesine kadar gömülür. Betonların altlarına, noktaların çekülünde olmak üzere, şekil 5'de

görüldüğü gibi dip sigortası konulur. Kör nokta ve küçük noktalar, asfalt ve beton yollarda çapı 2 cm ve

boyu 10 cm olan çivilerle, kaldırım ve diğer yollarda çapı 2.5 cm ve boyu 25 cm lik galvanizli borularla,

kırsal alanlarda ise yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi poligon betonuyla zeminde tesis edilir.

7.3.1. Poligon Noktalarının Röperleri

Arandığında kolayca bulunabilmeleri ve tahrip edilmeleri durumunda, aynı yerde yeniden tesis (ihya)

edilebilmeleri için, tüm poligon noktalarının tesisinden sonra, hemen röperleri yapılır.
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Şekil 7.7   Poligon röper örnekleri
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Bir poligon  noktasının  röperi,  noktanın  bulunduğu  bölgeyi  belirten durum krokisi  ile bu

noktanın bölge içindeki tam yerini belirten röper ölçü çizelgesinden oluşur. Poligon röperleri,

çevredeki bina, duvar gibi tesislerle sabit kaya gibi değişmez tesislerden yapılmalıdır. İhtiyaç

duyulması halinde direklerden ve ağaçlardan da röper alınabilir. Röperde kullanılan direk veya

ağaçların röper alınan yerleri boya veya çivi ile işaretlenir ve yerden yükseklikleri ölçülerek röper ölçü

çizelgesine parantez içinde yazılır. Röper uzunluklarının 20 metreden kısa olması  gerekir. Aynı

tesisten birden fazla  röper alınmışsa, röper alınan bu noktaların aralarının ölçülmesi gerekir. Bir

noktanın yerinin belirlenmesi için matematiksel olarak en az üç noktadan röper alınmalıdır.

Noktalardan bazılarını tahrip olabileceği düşünülerek, uygulamada en az dört noktadan röper alınması

gerekir.

7.4. POLİGON ÖLÇÜMLERİ

GPS tekniğiyle poligon ölçmeleri

Madde 26 - Poligon noktalarının koordinatları C1, C2, C3 derece noktalara dayalı

olarak statik, hızlı statik, kinematik veya  gerçek zamanlı (real time) kinematik yöntemlerden

biriyle belirlenebilir.

a) Statik ve hızlı statik gözlemlerde;

Uydu sayısı: En az beş adet,

Uydu yükseklik açısı: En az 10o,

Veri toplama aralığı: 10 saniye veya daha az,

Baz uzunluğu: En fazla 5 km,

Gözlem Süresi: En az 7 dakika,

alınır.

Gözlemler, en az iki referans noktasına dayalı yapılır.  Hesaplanan nokta konum

doğruluğu yatayda  ve düşeyde ±8 cm'yi geçemez.

b) Ölçme sonrası veya ölçme anında olmak üzere poligon noktalarının konumları

kinematik yöntemlerle belirlenebilir. Her poligon noktasında, aşağıdaki koşulları sağlayacak

şekilde ve farklı zamanlarda en az iki kez GPS gözlemi (iki oturum) yapılır.  İki oturumdan

elde edilen izdüşüm koordinatları ve elipsoit yükseklikleri arasındaki farklar 7 cm'den fazla

olamaz.

Uydu sayısı: En az beş adet,

Uydu yükseklik açısı: Minimum 10o,

Veri toplama aralığı: 5 saniye veya daha az,

Referans noktasına uzaklık : En fazla 5 km,

Gözlem süresi: Her noktada en az 5 epok,

Oturumlar arası zaman: En az bir saat,

alınır.
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Yersel tekniklerle poligon ölçmeleri

Madde 27 - Yersel tekniklerle poligon ölçmelerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Poligon kenarları, ölçme doğruluğu ± (5 mm + 5 ppm) veya daha iyi olan

elektronik uzaklık ölçerlerle karşılıklı iki kez ölçülür. Bu ölçmelerde alet ve işaret
yükseklikleri cm inceliğinde ölçülür.

b) Çelik şerit metre ile  poligon kenarı ölçmek için ilgili idarenin izni alınır.  Çelik
şerit metre ile ölçülecek en büyük poligon kenarı uzunluğu 150 m’yi geçemez.  Tüm
kenarlar Ek-7’de verildiği biçimde GRS80 elipsoidine ve izdüşüm düzlemine indirgenir.
İndirgenmiş ölçüler arasındaki fark 3 cm’yi geçmemelidir.

c) Doğrultular DIN 18723’e göre yatay açı ölçme doğruluğu ±10cc (3”) ve daha iyi

olan aletlerle iki yarım seri olarak ölçülür.
d) Poligon noktalarının koordinatları; en küçük kareler yöntemiyle

dengelenerek veya klâsik koordinat hesaplama yöntemiyle belirlenebilir.
e) En küçük kareler yöntemiyle dengelemede, doğrultu gözlemleri ve kenar

ölçmeleri için uygun ağırlık seçimi yapılır.  Uygun bir test yöntemiyle uyuşumsuz

ölçüler araştırılır. İstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alınmalıdır. Nokta konum doğruluğu

± 8 cm’yi geçemez.

f) Bütün geçkilerdeki klâsik koordinat hesaplarında açı kapanma, enine ve
boyuna hata sınırları;
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eşitlikleriyle  hesaplanır. Burada;

n : Başlangıç ve son noktalar dâhil kırık nokta sayısı,

fx,fy : Geçkideki koordinat kapanma hataları,

B,C : Geçkideki başlangıç ve son noktalardır.

Poligon geçkilerinde,

FB > fB , FQ > fQ , FL > fL
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olmalıdır.

Açı kapanma hatası kırılma açılarına eşit olarak ve koordinat kapanma hataları
kenar uzunlukları ile orantılı olarak dağıtılır.

g) Poligon noktaları arasındaki yükseklik farkları bu Yönetmeliğin 34 ilâ 39’uncu

maddelerindeki esaslara göre geometrik nivelman veya karşılıklı trigonometrik nivelmanla

belirlenir. Düşey açı ölçmesi DIN 18723’e göre düşey açı ölçme doğruluğu ±10cc (3”) veya

daha iyi olan aletlerle en az bir seri olarak ölçülür. Trigonometrik nivelmanla elde edilen iki

yükseklik farkı arasındaki fark 3 cm’yi geçmemelidir.

h) Poligon noktalarının Helmert ortometrik yükseklikleri, trigonometrik yükseklik

farkları kullanılarak yüksekliği geometrik nivelmanla belirlenen noktalara dayalı olarak

hesaplanır. Toplam geçki uzunluğu 1600 m ve geçki kapanması 5 cm/km'yi geçmemelidir.

Ara ve yardımcı poligon yükseklikleri, ana poligon noktalarının yüksekliklerine dayalı olarak

hesaplanır.

Poligon ağlarının yükseklikleri, bir bütün olarak uygun dağılmış en az 4 noktaya

dayalı olarak dengeleme ile de hesaplanabilir.

ı) Poligon noktalarının elipsoit yükseklikleri, bu Yönetmeliğin 41 veya 42’nci

maddesinde belirtilen şekilde hesaplanan jeoit yüksekliği (N) ve Helmert ortometrik yükseklik

(H) değerleriyle h = H + N ile hesaplanır.

7.4.1. Poligon Kenar Ölçümleri

Genellikle poligon kenar uzunlukları, elektronik uzunluk ölçerlerle ölçülür. Ancak,  idarenin izni alınmak

suretiyle çelik şerit metre ile de ölçülebilir. BÖHYY 'ne göre poligon kenar uzunlukları, kenarların

elektronik uzunluk ölçerlere ölçülmesi durumunda 350 m; çelik şeritle ölçülmesi durumunda 200 m

'den fazla olamaz. Elektronik uzunluk ölçerlerle poligon kenarının her iki ucundan da ölçüm yapılır. Bu

iki ölçü değeri arasındaki fark BÖHYY 'ne göre 5 cm 'den büyük olamaz. Bu ölçülere ayar düzeltmesi

ile  meteorolojik düzeltmeler getirilir. Bütün poligon kenarları,deniz seviyesine ve Gauss - Krüger

Projeksiyon düzlemine indirgenirler. Bu işlem için;

R
H

R
y

a

sav

m

s

-=

×=

2

2

2
formülleri uygulanır.  Burada, R dünyanın yaklaşık yarıçap uzunluğu olup, R=6373394 m alınır. Y ve X

değerleri , noktaların o dilimdeki yaklaşık Gauss  - Krüger dik koordinatlarıdır.

Y = Sağa değer - 500 000

X = Yukarı değer

2
ki

m
yyy +

= (Pi  noktasından  Pk  noktasına yapılan uzunluk ölçümü için)

H = Poligon geçkisinin denizden ortalama yüksekliğidir.



TOPOGRAFYA

79

a katsayısı formülden hesaplanacaksa, sağa değerlerden 500 000 m çıkarılır, çizelgeden alınacak ise

doğrudan sağa değerler kullanılır.

Poligon kenarlarının çelik şerit metre ile ölçümünde, ölçmeler gidiş - dönüş olarak yapılır ve iki ölçü

değeri arasındaki fark, BÖHYY 'ne göre,

02.0006.0 += Sd s

formülünün verdiği değerden fazla olamaz. Burada S metre biriminde alınır ve ds de metre biriminde

elde edilir. Ölçü değerlerine ayar ve sıcaklık düzeltmeleri getirilir. Gidiş dönüş ölçüleri arasındaki fark,

yukarıdaki formülden hesaplanan ds değerinden küçükse, cm 'ye kadar ortalaması alınır.

7.4.2. Poligon  Açı  Ölçümleri

Poligon açıları en az 10cc 'yi doğrudan okuyan aletlerle, iki yarım silsile olarak ölçülür. Her yarım silsile

ölçümünden önce, aletin merkezlendirilmesi ve düzeçlenmesi kontrol edilir. Açı ölçümünde, jalonların

yere temas eden uç kısmına bakılmalıdır. Eğer, aradaki çeşitli engeller nedeniyle jalonun uç kısmı

görülmüyorsa, jalonun yere en yakın olan kısmına tatbik yapılmalıdır. Hatta kısa kenarlı poligon

geçkilerindeki açı ölçümünde görüş engeli yoksa, bakılacak noktaya jalon dikmek  yerine, kalem, kibrit

çöpü, jalon sehpasına asılan çekül ipi gibi araçlar kullanılabilir.

İki Yarım Silsile Yöntemiyle Açı Ölçümü

a1 = b1-a1

a = (a1+a2) / 2

a2 = b2-a2

BÖHYY' ne  göre, bütün poligon açıları iki yarım silsile (seri) olarak ölçülür. Her yarım silsile öncesinde

aletin merkezlendirilmesi ve düzeçlenmesi kontrol edilir. Alet hatalarının etkisiz hale getirilebilmesi için

açının iki dürbün durumunda ölçülmesi gerekir. İki yarım silsile açı ölçümü şöyle yapılır:

Alet, P noktasına kurulur ve 1. Dürbün durumunda A noktasına yöneltilerek a1 okuması yapılır. Alet,

daha sonra saat ibresi yönünde döndürülerek dürbün B noktasına yöneltilerek b1 okuması yapılır. Bu

iki doğrultu arasındaki açı, a1 = b1-a1   dir.

Buraya kadar yapılan işlem bir yarım silsiledir. İkinci yarım silsileye başlamadan önce dürbüne takla

attırılarak alet ikinci duruma getirilir ve yatay açı bölüm dairesi bir miktar kaydırılır. Dürbün yine A

noktasına yöneltilerek a2 doğrultu değeri okunur. Alet, daha sonra saat ibresi yönünde döndürülerek B

noktasına bakılır ve b2 doğrultu değeri okunur. Bu iki doğrultu arasındaki açı, a2=b2-a2 dir. Bu şekilde
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iki yarım silsile açı ölçümü tamamlanmış olur. Aradaki açının kesin değeri, a=(a1+a2)/2  bağıntısı ile

bulunur.

Örnek:

Durulan Bakılan Ölçülen Doğrultular Sıfıra İndirgenmiş Doğrultular

Nokta Nokta 1. Durum 2. Durum 1. Durum 2. Durum Ortalama

P1 P2    0g.03 80  49g.08 20    0g.00 00    0g.00 00    0g.00 00

P3 154.86 10 203.90 40 154.82 30 154.82 20 154.82 25

P4 206.45 80 255.50 50 206.42 00 206.42 30 206.42 15

BÖHYY 'ne göre bütün poligon geçkilerinde açı kapanma hatası,

nn
S

F c )1(1501 -+=b

formülünün verdiği miktardan fazla olamaz. Burada;

n   : Poligon geçkisindeki kırılma açısı sayısı,

[S] : metre cinsinden geçki uzunluğudur.

7.5. POLİGON HESAPLARI
Poligon hesapları, açık, dayalı ve kapalı poligon geçkileri biçiminde yapılır.

7.5.1. Açık  Poligon  Geçkisi  Hesabı

Şekil  7.8  Açık poligon geçkisi

Bilinenler : A ve B noktalarının koordinatları ya da B noktasının koordinatı ile a0 açıklık açısı.

Ölçülenler : bB, b1, b2   poligon (kırılma) açıları.

  S1, S2, S3  poligon kenarları.

İstenenler : P1, P2 ve P3 noktalarının koordinatları.

İşlem Sırası :
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1. a0  verilmemişse ikinci temel ödeve göre;

AB

AB

XX
YYatnAB

-
-

== 0)( a

hesaplanır.

2. Üçüncü temel ödeve göre diğer açıklık  açıları hesaplanır.

aB = a0 + bB ± 200g

a1 = aB + b1 ± 200g

a2 = a1 + b2 ± 200g

3. Birinci temel ödeve göre P1, P2, P3  noktalarının koordinatlar hesaplanır.

YP1 = YB + S1 .sinaB XP1 = XB + S1 .cosaB

YP2 = Y1 + S2 .sina1 XP2 = X1 + S2 .cosa1

YP3 = Y2 + S3 .sina2 XP3 = X2 + S3 .cosa2

Bu şekilde poligon noktalarının koordinatları hesaplanabilir. Fakat uygulamada, bu hesaplama biçimi

kullanılmaz ve hesaplamalar bir çizelge üzerinde yukarıda açıklanan sıraya göre yapılır. Açık poligon

geçkisinin çizelge üzerinde hesaplanışını bir örnekle gösterelim.

ÖRNEK :
Bilinenler :
YB = 1000.00 m

XB = 1000.00 m

(AB) = 175g.1680

İstenenler : P1, P2 ve P3 noktasının koordinatları.

POLİGON  HESAP  ÇİZELGESİ

Nokta
No

Kırılma
Açısı (b)

Açıklık
Açısı (a)

Kenarlar
S DY DX Y X

Nokta
No

A A
175g.1680

B 128g.3540 1000.00 m 1000.00 m B
103.5220 146.78 m 146.56 -8.12

P1 186.8420 1146.56 991.88 P1
90.3640 163.95 162.08 24.72

P2 215.9250 1308.64 1016.60 P2
106.2890 132.54 131.89 -13.07

P3 1440.53 1003.53 P3

         [b]= 531.1210          [Dy]=440.53  [Dx]=3.53    YP3-YA=440.53    XP3-XA=3.53
   + a0 = 175.1680

    706.2890

 -3*200 = -600

106.2890 Not: Buradaki kontroller, işlem kontrolü olup ölçülerin kontrolü değildir.
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7.5.2 Dayalı  (Bağlı)  Poligon  Geçkilerinin  Hesabı

Şekil 7.9  Dayalı poligon geçkisi

Bilinenler  :  A, B, C, D noktalarının koordinatları ya da,
B ve C noktalarının koordinatları ile a0 ve an+1  açıklık açıları.

Ölçülenler : bB, b1, b2, ..., bn, bn+1   poligon açıları,
S1, S2, S3 ,..., Sn, Sn+1  poligon kenarları.

İstenenler  : P1, P2, P3, ..., Pn  noktalarının koordinatları.

İşlem  Sırası :

1. a0 ve an+1  açıklık açıları verilmemişse ikinci temel ödeve göre,

CD

CD
n

AB

AB

XX
YYatnCD

XX
YYatnAB

-
-

==

-
-

==

+ )(

)(

1

0

a

a

hesaplanır.

2. Ölçülen poligon açılarını kontrol için,

[ ] g
n n 2000
*

1 ´-+=+ baa

hesaplanır. Hesaplanan bu *
1+na   değeri ile, verilen ya da koordinatlardan hesaplanan an+1=(CD)

açıklık açısı arasındaki

fb=
*

1+na -(CD)  açı kapanma hatası,

yönetmelikte verilen, Fb hoşgörü (tolerans) sınırının altında (fb <  Fb) ise düzeltmeler, -fb/n şeklinde

hesaplanır ve son hane biriminde poligon açılarına eşit olarak dağıtılır. -fb/n değerinin küsurlu çıkması

halinde, küsurata neden olan bu farkın kısa kenarlara verilmesi uygun olur. Çünkü kısa kenarlarda,

tatbik hatasının açı ölçümüne etkisi  daha fazla olur.  BÖHYY 'ne göre, tüm poligon geçkileri için,

[ ] nn
S

F c )1(1501 -+=b

eşitliği ile hesaplanır. Burada,

n  : poligon geçkisindeki ölçülen  kırılma açısı sayısı,

[S] : metre cinsinden geçki uzunluğudur.
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3. Üçüncü temel ödeve göre, düzeltilmiş poligon açılarıyla diğer açıklık açıları hesaplanır.

aB = a0 + bB ± 200g

a1 = aB + b1 ± 200g

a2 = a1 + b2 ± 200g

.

.

.
an  = an-1 + bn ± 200g

an+1 = an + bn+1 ± 200g

3. Birinci temel ödeve göre poligon noktalarının koordinatları hesaplanır.

YP1 = YB + S1 .sinaB XP1 = XB + S1 .cosaB

YP2 = YP1 + S2 .sina1 XP2 = XP1 + S2 .cosa1

YP3 = YP2 + S3 .sina2 XP3 = XP2 + S3 .cosa2
         .   .
         .   .
         .   .

YPn = YPn-1 + Sn .sinan-1 XPn = XPn-1 + Sn .cosan-1

      YPn+1 = YPn+ Sn+1 .sinan XPn+1 = XPn+ Sn+1 .cosan

Kontrol için;

fy = [DY] - (YC - YB)
fx = [DX] - (XC - XB)

koordinat kapanma hataları hesaplanır. Bu koordinat kapanma hatalarından yararlanarak,

22
xys fff +=

doğrusal kapanma hatası hesaplanır. [ ] [ ]22 XYS D+D= olmak üzere, enine kapanma hatası (fQ)
ve boyuna kapanma hatası (fL) ;

[ ] [ ]

[ ] [ ])(1

)(1

XfYf
S

f

YfXf
S

f

xyL

xyQ

D×+D×=

D×-D×=

eşitlikleri ile hesaplanır. Hesaplanan bu fQ ve fL kapanma hataları, yönetmelikte öngörülen FQ ve  FL

hoşgörü (tolerans) değerlerinden daha küçük olmalıdır. BÖHYY 'ne göre, FQ ve FL değerleri,

FQ = 0.06 + 0.00007 .S + 0.007 . n .Ön

FL = 0.06 + 0.00015 .S + 0.004 .ÖS

Bağıntıları ile hesaplanır. Doğrusal kapanma hatası fs, koordinat kapanma hatalarından ya da enine ve

boyuna kapanma hatalarından aşağıdaki eşitliklere göre hesaplanır.

22
xys fff +=  = 22

QL ff +

geçkinin fy ve  fx kapanma hataları, DY, DX koordinat farklarına, ait oldukları kenar uzunlukları ile

orantılı ve ters işaretli olarak dağıtılarak, düzeltilmiş DY ve DX koordinat farkları hesaplanır. Bu farklar,

kendinden önceki noktanın koordinatlarına cebrik olarak eklenmek suretiyle poligon noktalarının

koordinatları bulunur. Bu şekildeki hesaplama ile, bilinen bağlantı noktası ( C ) 'nin koordinatlarına

düşüldüğünde, hesaplama işlemi tamamlanmış olur.
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Şekil 7.10  Doğrusal kapanma hatası

ÖRNEK :

Bilinenler :
         Nokta  Y        X

B      1000.00 m   1000.00 m (AB) = 156g.3885

       C      1388.45     946.65 (CD) =  77g.5020

POLİGON  HESABI  ÇİZELGESİ
Nokta

No
Kırılma
Açısı (b)

Açıklık
Açısı (a)

Kenarlar
S DY DX Y X

Nokta
No

A A
+ 60 156g.3885

B 136g.1874 + 2 - 2 1000.00 m 1000.00 m B

+ 60 92.5819 125.14 124.29 14.55
P1 227.6345 + 1 - 2 1124.31 1014.53 P1

+ 60 120.2224 112.64 107.00 -35.18
P2 142.9418 + 1 - 2 1231.32 979.33 P2

+ 60 63.1702 98.75 82.68 54.00
P3 291.6458 + 2 - 2 1314.01 1033.31 P3

+ 60 154.8220 114.21 74.42 -86.64
C 122.6740 1388.45 946.65 C

77.5020
D D

        [b] = 921.0835 [S]=450.74 m   [DY]=388.39   [DX]=-53.27   YC-YB = 388.45     XC-XB = -53.35
a0 = 156.3885 388.45           -53.35

              1077.4720              fy = -0.06 m fx = +0.08 m
 5*200 = 1000.0000 fy = -6 cm fx = +8 cm

     77.4720
     77.5020

          fb = - 0g.0300 = -3c = -300cc

[ ] 98.398.215)15(
74.450

1501)1(1501 ccccc nn
S

F =+=-+=-+=b

fb < Fb  (3c < 3c.98) olduğundan -3c 'lık açı kapanma hatası poligon açılarına eşit biçimde,
-fb/n = -(-300cc) / 5 = +60cc  olarak dağıtılır.
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[ ] [ ] 03.39227.5339.388 2222 =+=D+D= XYS  m

[ ] [ ]

[ ] [ ] cmmXfYf
S

f

cmmYfXf
S

f

xyL

xyQ

0.7070.0))27.53(08.0)39.388(06.0(
03.392

1)(1

1.7071.0))39.388(08.0)27.53(06.0(
03.392

1)(1

-=-=-×+×-=D×+D×=

-=-=×--×-=D×-D×=

FQ = 0.06 + 0.00007 .S + 0.007 . n .Ön = 0.06 + 0.00007 . 392.03 + 0.007 . 5 . Ö5 =

     = 0.06 + 0.0014 + 0.078 = 0.140 m = 14.0 cm

FL = 0.06 + 0.00015 .S + 0.004 .ÖS = 0.06 + 0.00015 . 392.03 + 0.004 . Ö392.03 =

     = 0.06 + 0.059 + 0.079 =0.198 m = 19.8 cm

fL < FL ve fQ < FQ  (-0.07 < 0.20 ve -0.07 < 0.14)

fL < FL ® ( -0.070 m < 0.198 m)

fQ < FQ ® ( -0.071 m < 0.140 m)

olduğundan, fy ve fx koordinat kapanmaları ters işaretli ve ilgili kenar uzunluğu ile orantılı olarak DY ve

DX 'lere dağıtılır.

DY ler için düzeltme miktarları ® -(fy / [S]) * Si = -(-6 cm/450.74 m) * Si (m) = +0.013311 * Si (cm)

DX ler için düzeltme miktarları ® -(fx / [S]) * Si = -(8 cm/450.74 m) * Si (m) = -0.0177486 * Si (cm)

DY 'lere getirilen düzeltmelerin toplamı, -fy ; DX 'lere getirilen düzeltmelerin toplamı da -fx ile aynı

olması gerektiğinden küsurlu düzeltme miktarlarının yuvarlatılmasında buna dikkat edilmelidir.

Doğrusal kapanma hatası da hesaplanırsa,

1010086 2222 ==+=+= xys fff  cm

1097.941.99)0.7()1.7( 2222 ===-+-=+= LQs fff  cm

olarak bulunur.

7.5.3. Kapalı  Poligon  Geçkilerinin  Hesabı

Şekil 7.11  Kapalı poligon geçkisi
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Bilinenler  :  A  ve B  noktalarının koordinatları ya da,
A  noktasının koordinatları ile a0 ve an+1  açıklık açıları.

Ölçülenler : bB, b1, b2, ..., bn, bn+1   poligon açıları,
S1, S2, S3 ,..., Sn, Sn+1  poligon kenarları.

İstenenler  : P1, P2, P3, ..., Pn  noktalarının koordinatları.

Kapalı poligon geçkilerinin hesabı, dayalı poligon geçkilerinin hesabına benzer ve hesaplamada aynı

yol izlenir. Açı kapanma hatası, bilinen başlangıç açıklığına (a0), kırılma  açılarının eklenmesiyle elde

edilen değerden  n * 200g 'ın çıkartılmasıyla elde edilen açıklıkla, verilen son bağlantı açıklığı (an+1)

arasındaki farktan yani,

fb = ( a0 + [b] - n * 200g ) - an+1

bağıntısıyla bulunabileceği gibi; bir çokgenin, iç açıları ya da dış açıları toplamı yardımıyla da

bulunabilir.  Hesap yönüne bağlı olarak iç açılar kullanılacaksa,

fb = [biç] – ( n - 2 ) * 200g

dış açılar kullanılacaksa,

fb = [bdış] – ( n + 2 ) * 200g

bağıntısı ile elde edilir. Bulunan bu açı kapanma hatası, dayalı poligon hesabında verilen hoşgörü

sınırı (Fb) ile karşılaştırılır. fb <  Fb olması durumunda, açı kapanma hatası, ölçülen tüm poligon

açılarına eşit ve ters işaretli olarak dağıtılır.

Kapalı poligon geçkilerinde teorik olarak, [DY]  =  [DX] = 0  olması gerektiğinden, koordinat kapanma

hataları, fy = [DY] ve fx = [DX] olacaktır. Kapalı poligon hesabında geçki, başlanan noktada bittiği için

enine hata fQ ile boyuna hata fL hesaplanamaz. Bu nedenle, doğrusal kapanma hatası,

22
xys fff +=

bağıntısı ile hesaplanır. Doğrusal kapanma hatası için hoşgörü sınırı  FS,

FS = 0.01 * Ö[S]  metre

bağıntısı ile hesaplanabilir (BÖHYY 'nde  FS  hoşgörü sınırı verilmiyor). fS < FS  ise, fy ve fx koordinat

kapanma hataları ters işaretli ve ilgili kenar uzunluğu ile orantılı olarak DY ve DX 'lere dağıtılır.

ÖRNEK :
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( ) 0000.260
30.720
41.991

30.172000.1000
41.199900.1000 g

BA

BA AtnAtn
XX
YY

AtnBA =
-
-

=
-
-

=
-

-
=

POLİGON  HESABI  ÇİZELGESİ
Nokta

No
Kırılma
Açısı (b)

Açıklık
Açısı (a)

Kenarlar
S DY DX Y X

Nokta
No

B 1999.41 m 1720.30 m B
- 40 260g.0000

A 175g.3685 + 1 - 1 1000.00 m 1000.00 m A

- 40 235.3645 75.14   -39.63 -63.84
P1 139.2181 + 1 - 1 960.38 936.15 P1

- 40 174.5786 68.52     26.64 -63.13
P2 325.6101 + 2 - 2 987.03 873.01 P2

- 40 300.1847 124.45 -124.45     0.36
P3 306.4254 + 3 - 2 862.60 873.35 P3

- 40    6.6061 152.71    15.82 151.89
P4 306.4199 + 2 - 1 878.45 1025.22 P2

- 40 113.0220 124.12 121.53 -25.21
A 146.9820 1000.00 m 1000.00 m A

60.0000
B

      [b] = 1400.0240 [S]=544.94 m   [DY] = -0.09   [DX] = +0.07      YA-YA = 0.00         XA-XA  = 0.00
a0 =   260.0000 0.00               0.00

              1660.0240              fy = -0.09 m fx = +0.07 m
 6*200 = 1200.0000 fy = -9 cm fx = +7 cm

   460.0240
   400.0000
     60.0240

          fb =   0g.0240 = 2c.40 = 240cc

[ ] 37.437.316)16(
74.450

1501)1(1501 ccccc nn
S

F =+=-+=-+=b

fb < Fb  (2c.40 < 4c.37) olduğundan 2c.40 'lık açı kapanma hatası poligon açılarına eşit biçimde,

-fb/n = -(240cc) / 6 = -40cc  olarak dağıtılır.

4.1113079 2222 ==+=+= xys fff  cm

FS = 0.01* Ö [S]  = 0.01 * Ö 544.94 = 0.233 m = 23.3 cm

fS < FS     ( 11.4 < 23.3 )  olduğundan fy ve fx koordinat kapanmaları ters işaretli ve ilgili kenar uzunluğu

ile orantılı olarak DY ve DX 'lere dağıtılır.

DY 'ler için düzeltme miktarları ® -(fy / [S]) * Si = -(-9 cm / 544.94 m) * Si (m) = +0.0165156 * Si (cm)

DX 'ler için düzeltme miktarları ® -(fx / [S]) * Si = -(7 cm / 544.94 m) * Si (m) = -0.0128455 * Si (cm)

DY 'lere getirilen düzeltmelerin toplamı, -fy ; DX 'lere getirilen düzeltmelerin toplamı da -fx ile aynı

olması gerektiğinden küsurlu düzeltme miktarlarının yuvarlatılmasında buna dikkat edilmelidir.


