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Özet 
 
Bulanık mantık teorisi Lotfi Zadeh tarafından klasik küme teorisinin bir uzantısı olarak 1965 yılında 
ortaya atılmıştır.  Temel fikri klasik kümelerdeki gibi bir değerin bir kümenin elemanı olup olmadığı 
sorusuna “evet” yada “hayır” gibi keskin cevaplar vermeyip bu elemanın üyeliğinin 0 ile 1 arasında 
değerler alabilen sürekli bir üyelik fonksiyonu ile ifade edilmesidir. Bulanık mantık teorisi, pek çok 
endüstriyel alanda bulanık kontrol mekanizmalarının başarılı sonuçlar vermesi ile dikkatleri üzerine 
çekmiştir.   Bunun nedeni, bulanık kontrolörlerin klasik kontrolörlere nazaran insan düşüncesini ve 
komutları bulanık kurallar yardımı ile daha iyi ifade edebilmesiydi. Günümüzde diğer mühendislik 
alanlarında olduğu gibi, bulanık mantık pek çok jeodezik problemlerin çözümünde de kullanılabilir.  Bu 
problemlerin bazıları  geoit belirleme, yer dönme parametrelerinin belirlenmesi, deformasyon analizi, 
coğrafi bilgi sistemlerinde veri analizi, taşınmaz değerlemesi olarak sayılabilir.  Bulanık mantık 
yönteminde yaygın olarak kullanılan iki yöntem vardır.  Bunlar; Mamdani ve Sugeno yöntemleridir.  
Mamdani yöntemi, yaygın olarak kullanım alanı olan, uzman bilgisi gerektiren ve her türlü problemin 
çözümüne uygulanabilen bir bulanık mantık yöntemidir.  Sugeno yöntemi ise değişken sayısının çok fazla 
olmadığı yada bu değişkenlerin fazla sayıda alt kümelere ayrılmadığı durumlardaki problemlerin 
çözümünde kullanılır. Bu çalışmada bu iki bulanık mantık yöntemi, yöntemlerin avantajları ve 
dezavantajları ve Sugeno yöntemine göre geoit belirlemenin nasıl yapıldığı bir uygulama ile 
gösterilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler : Bulanık mantık, Sugeno yöntemi, Mamdani yöntemi, geoit belirleme 
 
 

USING FUZZY LOGIC TO SOLVE GEODETIC PROBLEMS 
 
Abstract 
 
Fuzzy logic theory was presented by Lotfi Zadeh in 1965 as an extension of classical set theory. Main 
idea behind Fuzzy logic is that instead of giving sharp answer to question such as a variable belongs to a 
set is yes or no like in classical set theory, membership function of this variable is expressed by a 
continuous membership function taking values between 0 and 1. After fuzzy logic controllers were applied 
successfully in many industrial areas, Fuzzy logic was attracted attention. The reason for this is that 
Fuzzy controllers can express human thoughts and instructions by means of Fuzzy rules better than 
classical controllers. These days, Fuzzy logic can be used to solve many geodetic problems like in many 
engineering field. Some of these problems can be considered such as geoid determination, determination 
of earth rotation parameters, deformation analysis, data analysis in geographic information systems and 
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valuation of real estate. There are two common methods used in Fuzzy logic. These are Mamdani and 
Sugeno methods. Mamdani is a Fuzzy logic method that is used widespread, is required expert knowledge 
and can be applied all kinds of problems. Sugeno method is used to solve problems that number of 
variables is not so many and these variables can not be divided so many subsets. Advantages and 
disadvantages of these two methods and an example how geoid height was solved according to Sugeno 
method were shown in this study 
 
Keywords: Fuzzy logic, Sugeno method, Mamdani method, geoid determination. 
 
 
1. Giriş 
 
Gerçek dünya karmaşıktır. Bu karmaşıklık genel olarak belirsizlik, kesin düşünce ve kararlar 
verilememesinden kaynaklanır.  Birçok sosyal, ekonomik ve teknik konuda insan düşüncesinin tam 
anlamı ile olgunlaşmamış oluşundan dolayı belirsizlikler her zaman bulunur. Gerçek bir olayın insan 
bilgisinin sonucunda tam anlamı ile kavranması mümkün olmadığından, insan düşünce sisteminde ve 
aklında bu gibi olayları yaklaşık olarak canlandırarak yorumlar (Şen, 2001). Gerçek dünyadaki 
problemlerin çözümü için problemi çözecek en uygun hesap modeli seçilir. Modelleme amacıyla 
kullanılan hesap yöntemlerini genel olarak matematik eşitlikler, modelden bağımsız yöntemler ve bulanık 
sistemler olarak üç ana gruba ayırabiliriz. Bunlardan kapalı formdaki matematik eşitlikler, çok az 
karmaşıklık ve belirsizlik içeren sistemlerde presizyonlu sistem tanımlama için çok elverişlidir. Biraz 
daha karmaşıklık içeren fakat anlamlı sayısal verilere dayalı sistemler için, yapay sinir ağları gibi 
modelden bağımsız yöntemler öğrenme yoluyla belirsizliği azaltarak güçlü ve sağlam sonuçlar 
üretebilmektedir. Son olarak az sayıda sayısal verinin, eksik ve belirsizlik içeren bilgilerin bulunduğu en 
karmaşık sistemlerin tanımlanmasında ise bulanık ilişkilendirme giriş ve çıkış bilgileri arasında belli 
esaslara bağlı olarak ifade edilen dönüşüm ile sistemin davranışı hakkında bilgi edinmemizi sağlarlar 
(Akyılmaz, 2005). 
 
Jeodezik ölçülerin ve modellerin değişen derecelerde belirsizlikler içerdiği bilinmektedir. Jeodezik 
ölçülerin ve bunlardan türetilen fonksiyonların hatası adını alan belirsizlikler, ölçmeler üzerindeki 
çevresel etkiler, insan duyularındaki ve de ölçme aletlerindeki yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. 
Ölçme hatalarının belirlenmesi, kestirilmesi, elimine edilmesi ya da düzeltilmesi için çok sayıda iyi 
bilinen yöntem bulunmaktadır. Ne var ki, bazı özel durumlar için bu yöntemler yeterli değildir. 
 
Pek çok jeodezik problem yeterli veri ile oluşturulan bulanık modeller yardımı ile başarı ile 
çözülebilmektedir. Bunlar arasında uyuşumsuz ölçülerin belirlenmesi Gökalp ve Boz (2004)’de, taşınmaz 
değerlemesi ve deformasyon analizi Akyılmaz ve Ayan (2003), Heine (2001), Akyılmaz (2005)’de, yer 
dönme parametrelerinin kestirimi ve yeryuvarı gravite alanının modellenmesi Akyılmaz (2005)’de, GPS 
tam sayı belirsizliği (Ambiguity) çözümü Akyılmaz (2005), Kutterer (2001b, 2002a, 2002b) ve Leinen 
(2001)’de, koordinat dönüşümü Akyılmaz ve diğ. (2005)’de, coğrafik bilgi sistemlerinde veri analizi 
Akyılmaz ve Ayan (2003) ve Heine (2001)’de detaylı olarak verilmiştir. Bu çalışmada Sugeno bulanık 
modele göre geoit yüksekliğinin belirlenmesi ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 
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2.Bulanık Mantık ve Bulanık Model 
 
1965 yılında Zadeh tarafından ortaya atılan bulanık küme, mantık ve sistem kavramları, bu araştırmacının 
uzun yıllar boyunca kontrol alanında çalışması ve istediği kontrolu elde edebilmesi için fazlaca doğrusal 
olmayan denklemlerin işin içine girmesi, yöntemin karmaşıklaşması ve çözümün zorlaşması sonucunda 
ortaya çıkmıştır (Şen, 2001). Bulanık mantık ilkelerinin klasik kümelerden temel farkı, bir elemanın 
herhangi bir kümeye ait olması konusunda verilecek yanıtın klasik kümelerdeki gibi ‘evet’  yada ‘hayır’ 
gibi keskin olmayıp, bu elemanın ilgili kümeye ait olma olasılığının 0 ile 1 arasında değerler alabilen 
sürekli bir üyelik fonksiyonu ile ifade edilmesidir. Herhangi bir elemanın üyelik fonksiyonundan aldığı 
değer üyelik derecesi olarak adlandırılır. Bulanık küme teorisinde üyelik derecesinin 0 ile 1 arasında 
değerler alması, sözel bilgilerin, problemlerin çözümü sırasında sayısal verilerle birlikte kullanılmasını 
mümkün kılmaktadır. Sözel ifadelerin bulanık modellere katılması bulanık mantığın diğer yöntemlerden 
en büyük farklılığıdır. 
 
Bulanık modeller oluştururken değişik formlarda üyelik fonksiyonları seçilebilir. Yaygın olarak 
kullanılan üyelik fonksiyonları olarak üçgen, yamuk, Gauss eğrisi, sigmoid fonksiyonu vb. 
kullanılmaktadır.  
Bulanık sistemler genel olarak, mevcut verilerden seçilen girdi değişkenlerinden çıktı değişkenlerinin 
elde edilmesini sağlamak amacıyla bulanık küme ilkelerini kullanan sistemlerdir. Bulanık sistemlerin en 
büyük avantajı insan deneyimlerinin ve sözel verilerin bulanık modele katılması ile çözüme ulaşılmasıdır. 
Bulanık model (bulanık çıkarım sistemi), bulanık Eğer İse kuralları adı verilen bulanık kurallara dayanan 
sistemlerdir. Bulanık modelin temeli, bulanık Eğer İse kurallarından anlaşılacağı üzere öncül ve soncul 
kısımlardan oluşmaktadır. Öncül kısımda sonuca sebep olan giriş değişkenleri ve bunlar arasındaki 
mantıksal ilişkiler, soncul kısımda ise bu giriş değişkenlerine bağlı olarak ortaya çıkan sonuç değişkenleri 
yer alır. Genel olarak bulanık kurallar aşağıdaki formdadır; 
 
Kural 1: Eğer x = A1 ve y = B1 İse z = N1 
Kural 2: Eğer x = A2 ve y = B2 İse z = N2 . 
 
Burada x ve y öncül kısımdaki girdi değişkenlerince tanımlanan koşulları z ise soncul kısımdaki çıktı 
değişkenlerince tanımlanan sonuçları ifade eder. Şekil 1’de genel bir bulanık model sisteminin yapısı 
gösterilmektedir. 

 
 

Şekil 1. Bulanıklaştırma – durulaştırma birimli bulanık sistem 
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1) Genel Bilgi Tabanı Birimi: İncelenecek olayın etkilendiği girdi değişkenlerini ve bunlar hakkındaki 
tüm bilgileri içerir. Genel veri tabanı denmesinin sebebi buradaki bilgilerin sayısal ve/veya sözel 
olabilmesidir. 
2) Bulanıklaştırıcı Sayısal girdi değerlerini sözel olarak nitelendirilmiş bulanık kümelerdeki üyelik 
derecelerine atayan bir işlemcidir. 
3) Bulanık Kural Tabanı Birimi: Veri tabanındaki girişleri çıkış değişkenlerine bağlayan mantıksal 
EĞER – İSE türünde yazılabilen kuralların tümünü içerir.  Bu kuralların yazılmasında sadece girdi 
verileri ile çıktılar arasında olabilecek tüm ara (bulanık küme) bağlantıları düşünülür.  Böylece, her bir 
kural girdi uzayının bir parçasını çıktı uzayına mantıksal olarak bağlar.  İşte bu bağlamların tümü kural 
tabanını oluşturur. 
4) Bulanık Çıkarım Motoru Birimi: Bulanık kural tabanında giriş ve çıkış bulanık kümeleri arasında 
kurulmuş olan parça ilişkilerin hepsini bir arada toplayarak sistemin bir çıkışlı davranmasını temin eden 
işlemler topluluğunu içeren bir mekanizmadır.  Bu motor her bir kuralın çıkarımlarını bir araya toplayarak 
tüm sistemin girdiler altında nasıl bir çıktı vereceğinin belirlenmesine yarar. 
5) Durulaştırıcı :Bulanık işlemler sonucu elde edilen bulanık çıkarım sonuçlarını keskin sayısal çıkış 
değerlerine dönüştürür. 
6) Çıktı Birimi: Bilgi ve bulanık kural tabanlarının bulanık çıkarım motoru vasıtası ile etkileşimi 
sonunda elde edilen çıktı değerlerinin topluluğunu belirtir. 
 
Bulanık mantık ile modellemenin tercih edilmesinin nedenleri özetlenecek olursa (URL1); 
 

 Bulanık mantığın anlaşılması kolaydır. Bulanık mantığın dayandığı matematiksel teori basittir. 
Bulanık mantığı çekici kılan şey yaklaşımının doğallığı ve kompleks yada karmaşıklıktan uzak 
olmasıdır. 

 Bulanık mantık esnektir. 
 Eksik yada yetersiz verilerle işlemler yapılabilmektedir. 
 Bulanık mantık karmaşık lineer olmayan fonksiyonları modelleyebilir. ANFIS gibi uyarlanabilir 

teknikler yardımı ile herhangi bir girdi ve çıktı veri kümelerini eşleştirerek bulanık modeller 
oluşturulabilir. 

 Bulanık mantık ile uzman kişilerin görüş ve tecrübelerinden yararlanılır. 
 Bulanık mantık sıradan insanların günlük işlerinde kullandığı dili kullanır. Bu da bulanık 

mantığın en büyük avantajıdır. 
 
 
3.Bulanık Modelleme Çeşitleri 
 
Bulanık mantık ile yaygın olarak kullanılan başlıca modellemeler; Mamdani ve Takagi – Sugeno tipi 
bulanık modellemelerdir. 
 
 
3.1.Mamdani tipi bulanık modellemenin esasları 
 
Mamdani tipi bulanık model çok kolay oluşturulur, insan davranışlarına çok uygundur. Bu nedenle çok 
yaygın bir kullanıma sahiptir ve diğer bulanık mantık modellerin temelini oluşturur. İlk defa bir buhar 
motorunun insan tecrübelerinden elde edilen sözel kontrol kuralları yardımıyla kontrolü amacıyla 
kullanılmıştır (Mamdani ve Assilian, 1975). Bu modelde hem girdi değişkenleri hem de çıktı değişkeni 
kapalı formdaki üyelik fonksiyonları ile ifade edilir (Akyılmaz, 2005). 
 
Mamdani tipi bir bulanık model aşağıdaki 5 adımda oluşturulur (URL2); 
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a) Girdilerin bulanıklaştırılması: öncül kısımdaki bütün bulanık ifadeleri kullanarak girdi 
değişkenlerine ait 0 ile 1 arasında değişen üyelik derecelerinin belirlenmesi. 

b) Bulanık mantık işlemlerini kullanarak kural ağırlıklarının belirlenmesi 
c) Bulanık küme mantıksal işlemcilerin (ve, veya) uygulanması 
d) Sonuçların toplanması: her bir kuralın çıktısını temsil eden bulanık kümelerin birleştirilmesi 
e) Durulaştırma : tek bir sayıya dönüştürülmüş toplam bulanık küme sonuçlarının durulaştırılması . 

 
Şekil 2’de x ve y gibi sayısal iki değişkeni içeren iki kurallı bir Mamdani tipi bulanık modelde z çıkış 
değerinin ci bulanık küme fonksiyonlarından nasıl hesaplandığı gösterilmektedir. 
 
Kural 1: Eğer x = A1 VE y = B1 İse z = C1 
Kural 2: Eğer x = A2 VE y = B2 İse z = C2 

 
Şekil 2. Bulanık VE ve VEYA işlemleri için sırasıyla minimizasyon ve maksimizasyon 

operatörlerini kullanan Mamdani tipi bulanık çıkarım sistemi (Akyılmaz, 2005) 
 
Mamdani tipi bulanık modelin avantajlarını özetlemek gerekirse 
 

 Modelin oluşturulması basittir. 
 Diğer bulanık mantık modellemenin temelini oluşturur. 
 İnsan davranış ve duyularına uygundur. 

 
 
3.2.Takagi – Sugeno bulanık modellemenin esasları 
 
Takagi – Sugeno bulanık mantık yada Sugeno bulanık mantık ilk kez 1985 yılında kullanılmaya 
başlanmıştır. Mamdani bulanık mantık yönteminin bir uyarlamasıdır. Girdi değişkenlerinin 
bulanıklaştırılması ve bulanık mantık işlemleri Mamdani bulanık modelleme ile tamamen aynıdır. İki 
yöntem arasındaki fark çıktı üyelik fonksiyonlarındadır. Sugeno tipi bulanık modellemede çıktı üyelik 
fonksiyonları sadece lineer yada sabittir. Çıktı üyelik fonksiyonları sabit olduğu zaman, sıfırıncı derece, 
1. derece doğru denklemi şeklinde olduğu zaman ise birinci derece Sugeno bulanık model olarak 
adlandırılırlar (URL2). Böylece Sugeno tipi bulanık model, Mamdani tipi bulanık modelden daha 
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karmaşık ve gösterim açısından daha elverişlidir. Bu nedenle Sugeno tipi bulanık model uyarlanabilir 
tekniklerle birlikte kullanılabilir. Bir birinci (sıfırıncı) derece Sugeno bulanık model aşağıdaki gibi 
tanımlanabilir. 
 
Eğer x = A ve y = B, İse z = f(x,y) = px+qy+r (c) .  
 
Burada A ve B, x ve y üyelik fonksiyonları için tanımlanmış öncül kısımdaki bulanık kümeler, p, q ve r 
(r) ise soncul bir parametre(ler)dir. Böylece her bir kural için bir çıktı değeri elde edilir. Bulanık küme 
mantıksal işlemleri (ve, veya) basit toplama ve çarpmadır. 
 
Sugeno tipi bulanık modelin avantajları aşağıda sıralanmıştır (URL1; URL2); 
 

 Hesaplama için çok uygundur. 
 Lineer olmayan sistemlerin kontrol edilmesi için lineer teknikler kullanılabilir. 
 Optimizasyon ve uyarlanabilir (adaptive) tekniklerle birlikte iyi çalışır ve çıktı parametrelerini 

optimize ederek sonuçları iyileştirir. 
 Çıktı uzayında sürekliliği garantiler. 
 Matematiksel analiz için uygundur. 

 
Sugeno tipi bulanık modelin dezavantajları ise (URL1); 
 

 Yüksek derecedeki Sugeno bulanık modelleme kullanıldığında oldukça kompleks bir yapıya 
sahip olur. 

 Girdi ve alt küme sayılarının artması verilerin eğitilmesini zorlaştırır, sonuçların elde edilmesi 
için belirlenmesi gereken soncul parametrelerin sayısı artar. 

 İnsan sezgilerine çok uygun değildir. 
 
 
4.Uyarlanabilir Yapay Sinir – Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi (ANFIS) ile Geoit 
Yüksekliğinin Hesabı 
 
Matlab yazılımının bulanık mantık modülü altındaki ANFIS editörü kullanılarak Sugeno yöntemi ile geoit 
yüksekliğinin hesaplanması için izlenecek yol aşağıdaki gibidir. 
 
İlk önce mevcut veriler (enlem, boylam ve geoit yükseklikleri ) bulanık modeli oluşturmak ve oluşturulan 
modelin doğruluğunun test edilmesi için eğitim ve test verileri olarak iki gruba ayrılmalıdır.  Genelde test 
verilerinin sayısının eğitim verilerinin sayısının %10-15’inden daha az olmaması gerekir. Burada İstanbul 
içine dağılmış enlem, boylam ve GPS/nivelman yöntemine göre geoit yükseklikleri bilinen 50 dayanak 
noktası ile oluşturulan ve 50 test noktası ile hesapların kontrol edildiği bulanık model ele alınmıştır.  İlk 
önce bulanık model oluşturulurken enlem ve boylam değerlerinin kaç alt bölgeye ayrılacağının ve hangi 
çeşit üyelik fonksiyonunun (üçgen, yamuk, Gauss eğrisi v.b.) kullanılacağının  belirlenmesi gerekir.  
Burada enlem ve boylam değerleri 5’er alt bölgeye ayrılmış ve üçgen üyelik fonksiyonu kullanılmıştır. 
Burada kullanılan üçgen üyelik fonksiyonlarının  aralıkları Tablo 1’deki gibi seçilmiştir.  Ayrıca bu 
aralıklar Şekil 3’de gösterilmiştir. 
 
Sugeno bulanık mantık yönteminde çıktılar f = px + qy + r şeklinde bir birinci derece polinom yada f = r 
gibi bir sabit ile ifade edilir. 1.derece polinom (doğrusal yaklaşım) ile daha iyi sonuçlar elde edildiği 
yapılan uygulamalarla doğrulanmıştır. Bu nedenle uygulamalarda sonuçların elde edilmesinde 1. derece 
polinom katsayıları ile modeller oluşturulmuştur. 
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Tablo 1: Eğitimden önce enlem ve boylamın aralık değerleri 
 

Enlem(B) (derece) Boylam(L) (derece) 
Alt Küme Aralık değerleri Alt Küme  Aralık değerleri 

B1 40.59 40.77 40.95 L1 27.53 27.96 28.39 
B2 40.77 40.95 41.13 L2 27.96 28.39 28.83 
B3 40.95 41.13 41.31 L3 28.39 28.83 29.26 
B4 41.13 41.31 41.49 L4 28.83 29.26 29.70 
B5 41.31 41.49 41.67 L5 29.26 29.70 30.13 

 

  

 
Şekil 3. Eğitimden önce enlem ve boylam alt küme aralıkları 

 
Enlem ve boylam değerleri 5’er alt kümeye ayrıldığı için toplam 5x5=25 tane kural oluşturulur.  Bu 
kurallar Şekil 4’de gösterilmiş ve toplam 25 kuraldan bazıları sözel olarak aşağıdaki gibi yazılırlar; 
 

• Eğer enlem B1 ve boylam L1 İse geoit yüksekliği N1 
• Eğer enlem B1 ve boylam L2 İse geoit yüksekliği N2 
• Eğer enlem B2 ve boylam L3 İse geoit yüksekliği N8 
• Eğer enlem B3 ve boylam L4 İse geoit yüksekliği N14 
• Eğer enlem B4 ve boylam L5 İse geoit yüksekliği N20 

 
Yazılan her bir kurala karşı sonuç elde etmek için de bir 1. derece polinom denklemi yazılır.  Örneğin 
yukarıdaki 3 numaralı kural için f8 = p8B +q8L +r8 (B enlem ve L boylam değerlerini göstermektedir) ve 4 
numaralı kural için f14 = p14B +q14L +r14  denklemleri yazılır.  Toplam 25 tane kuralın her biri için p, q ve 
r bilinmeyenleri aşağıdaki gibi çözülür. 
 
İlk önce eğitim verilerinden birisi ele alınır ve verinin enlem ve boylam değerlerinin üyelik fonksiyonları 
belirlenir ve bu veri hangi kuralı tetikliyorsa o kural yada kuralların ağırlıkları (w) belirlenir. Daha sonra 
normlandırılmış ağırlıklar iw  bulunur.  Son olarak normlandırılmış ağırlıklar ile 1. derece polinom 
denklemi katsayılarının çarpımlarının toplamı geoit yüksekliğini vereceği için o bu veriye ait 1. derece 
polinom katsayıları ile ilgili denklem elde edilmiş olur. 
 
Kalan 49 nokta ile aynı işlemleri tekrarlayarak her bir nokta için tetiklediği kurallar ve kuralların 
ağırlıkları, normlandırılmış ağırlıklar ve normlandırılmış ağırlıklarla ilgili kurallara ait 1.derece polinom 
katsayılarının oluşturduğu denklemler kümesi elde edilir. Sonuçta katsayılar matrisi olarak Amxp(mxp,  
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Şekil 4. Enlem ve boylamın 5’er alt kümeye ayrıldığı durumda oluşturulan kurallar kümesi 
 
m=toplam veri sayısı (50), p= toplam kuralların 3 katı (75) çünkü her bir kural için 3 tane bilinmeyen 
vardır), bilinmeyenler matrisi olarak Xpx1 (px1, her bir kural için 3 tane bilinmeyen katsayı p, q ve r 
olduğu için) ve sabit değerler matrisi Ymx1 (mx1, toplam verilere ait sonuç değerleri (verilere ait geoit 
yükseklikleri).  Böylece  A X = Y gibi bir denklem sistemi elde edilmiş olur.  Buradan X bilinmeyenler 
matrisi çözüldüğünde her bir kurala ait doğru denklem katsayıları elde edilmiş olur (Hines, 1997). 
Bulunan bu doğru denklem katsayıları ile her bir noktanın model ile elde edilen geoit yükseklikleri 
belirlenir.  Model ile belirlenen geoit yüksekliği ile gerçek geoit yüksekliği arasındaki fark hata değerini 
verir. Bulunan bu hata değeri yapay sinir ağları ile (geriye doğru dağıtılarak )  alt küme aralıkları (öncül 
parametreler) değiştirilir ve işlem bir kez daha yapılır.  Bu işleme hata miktarı istenen miktardan küçük 
oluncaya kadar devam edilir.  Sonuçta alt küme aralıkları başlangıçtakine göre bir miktar değişmekte ve 
her bir kural için (o kuralın geçerli olduğu bölgede yeterli sayıda veri varsa) 1. derece polinom katsayıları 
elde edilir.  50 nokta ile enlem ve boylam değerlerinin 5’er alt kümeye ayrıldığı durumda veriler 
eğitildikten sonraki alt küme aralıkları Tablo 2’de verilmektedir ve bu alt küme aralıkları Şekil 5’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Eğitimden sonra enlem ve boylamın aralık değerleri 
 

Enlem(B) (derece) Boylam(L) (derece) 
Alt Küme Aralık değerleri Alt Küme  Aralık değerleri 

B1 40.59 40.77 40.94 L1 27.53 27.96 28.39 
B2 40.77 40.96 41.13 L2 27.96 28.41 28.80 
B3 40.95 41.21 41.28 L3 28.38 28.84 29.21 
B4 41.13 41.35 41.49 L4 28.83 29.27 29.69 
B5 41.31 41.49 41.67 L5 29.28 29.70 30.13 

 

  
 

Şekil 5. Eğitimden sonra enlem ve boylam alt küme aralıkları 
 

50 nokta ile enlem ve boylam değerlerinin 5’er alt kümeye ayrıldığında oluşturulan bulanık modelde her 
bir kural için bulunmuş olan  1. derece polinom  katsayılarından bazıları Tablo 3’de görülmektedir. 
Ayrıca 50 nokta kullanılarak oluşturulan bulanık model ile 50 dayanak noktası ve 50 test noktasında 
hesaplanan geoit yüksekliklerinin GPS/nivelman yöntemine göre geoit yüksekliklerinden olan farklara 
ilişkin değerler Tablo 4’de verilmiştir. 
 

Tablo 3:Veriler eğitildikten sonra 25 kural için elde edilen 1. derece polinom katsayılarından bazıları. 
 

 Doğru denklem katsayıları  Doğru denklem katsayıları 
Kural No p q r Kural No p q r 
N5 -2.6500 4.9820 -0.2925 N15 3.0830 -3.0610 -0.2242
N8 4.2920 -4.8150 0.1716 N17 0.2727 0.9335 0.0235
N12 0.7323 0.2815 -0.5482 N21 -4.0120 7.3020 0.4975
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Tablo 4. 50 nokta ile oluşturulan bulanık modelde 50 dayanak noktasına ait düzeltmelerin ve modele göre 
hesaplanan 50 test noktasının geoit yüksekliklerinin GPS/nivelman yöntemine göre bulunan geoit 
yüksekliklerinden olan farklarının maksimum, minimum değerleri, düzeltmelerin ve farkların mutlak 
değerlerinin ortalamaları iç ve dış doğruluk değerleri (m biriminde, A.K.S.:Alt küme sayısı) 

 
 50 Dayanak noktası için düzeltmeler 50 Test noktası için farklar 
A.K.S.  3 5 7 9 3 5 7 9 
Maksimum 0.1039 0.0086 0.0000 0.0000 0.1174 0.1970 0.1645 2.1250
Minimum -0.1318 -0.0110 -0.0001 0.0000 -0.1299 -0.1390 -0.2377 -2.4564
Ortalama 0.0363 0.0019 0.0000 0.0000 0.0484 0.0531 0.0570 0.3654
mod 0.0456 0.0032 0.0000 0.0000 0.0586 0.0688 0.0745 0.6682

 
 
5.Sonuçlar ve Öneriler 
 
Bulanık mantık, sıradan insanların günlük işlerinde kullandığı dili kullanan, uzman kişilerin 
tecrübelerinin problemlerin çözümüne dahil edildiği esnek hesaplama yöntemlerinden birisidir. Yöntemin 
avantajlarından biriside bir elemanın bir kümeye ait olması klasik kümelerdeki gibi 0 yada 1 şeklinde 
olmayıp, 0 ile 1 arasında değişen üyelik değerleri ile ifade edilmeleridir. Mamdani ve Sugeno yöntemleri 
bulanık mantık ilkelerinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir.  
 
Mamdani yöntemi, modelin oluşturulmasının basit ve insan duyularına uygun olduğu ve diğer bulanık 
modellemelerin temelini oluşturduğu için tercih edilmektedir. Hesaplamalara ve matematiksel analize 
uygun olması ve uyarlanabilir tekniklerle birlikte kullanılması Sugeno yönteminin başlıca avantajlarıdır. 
Fakat Girdi sayısının artması belirlenecek parametre sayısının artması nedeni ile eğitim süresini artırır. 
Ayrıca insan sezgilerine uygun değildir. Bu nedenle her iki yöntemin de avantaj ve dezavantajları 
bulunduğundan ele alınacak problemin yapısına göre uygun olan yöntem ile bulanık model 
oluşturulmalıdır. 
 
Bulanık model ile geoit belirleme, deformasyon ölçmeleri gibi pek çok jeodezik problem başarı ile 
çözülmüştür. Burada önemli konu elde yeterli sayıda veri olması ve bu verilere ait uygun üyelik 
dereceleri ve alt küme aralıklarının belirlenmesidir. Aksi takdirde bulanık model ile dayanak noktalarında 
iyi sonuçlar elde edilmesine rağmen test noktalarında kötü sonuçlar elde edilebilir.  
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