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ÖZET 

Bu yazıda küresel astronominin konusu olan zaman için Dünya Zamanı UT, 
Astronomik Dünya Zamanı UTO, UT1S UT2 ve UTC kısaca verildikten sonra uydu 
konumlama sistemlerindeki (GPS ve GLONASS) yerinden söz edilecek; ayrıca, 
Türkçe kaynaklarda fazla yer almaması nedeniyle GLONASS hakkında bazı bilgiler 
özetlenecektir. 

O.GİRİŞ 

Son on yıllar içerisinde uydu jeodezinin model çalışmalarını başarı ile tamamlayıp 
uygulamada daha çok yer almasıyla küresel astronominin konusu olan "zaman" da 
önem kazanmış ve jeodezicilerin vazgeçemediği bir kavram olarak alanımızdaki 
yerini korumuştur. Astronomide kullanılan zaman birimleri çizge. 1 de verilmiştir. 

 
Çizge. 1. Küresel astronominin zaman birimleri 

Çizgede yer alan dünya zamanı ve astronomik dünya zamanı birimleri, fazla 
ayrıntıya girmeden aşağıda açıklanacaktır. 



 

1.    DÜNYA    ZAMANI    UT,    ASTRONOMİK    DÜNYA    ZAMANLARI 
UT0,UTl,UT2,ve UTC 

UT: Dünya Zamanı UT (GMT,WT, % &), ikinci ortalama güneşin Greenvvich 
meridyeni ile yapmış olduğu saat açısına göre 

UT = t2,or+12h (1) 

biçiminde tanımlanır. UTÖ: Astronomik Dünya Zamanı UTO ise; ortalama 

rektasansiyonu (açılım açısı) 

a =18h38m45.s836 + 8640184s.542 TU+OS.O929 T* (2) 

olan ekvator üzerindeki bir noktanın Greenvvich alt meridyeni ile yapmış olduğu saat 
açısına göre tanımlanmıştır. Burada Tu , 1900 yılı 0.5d Ocak Dünya zamanından 
başlayarak Jülyen yüzyılı biriminde geçen süredir. Greenwich ortalama yıldız 
zamanı 

GMST ile UTO arasındaki ilişki 

GMST = UTO + a u + 12h (3) 

dir. UT1: Bir noktada yerel ortalama zaman LMT, 

LMT = UTO ± X^ (4) 

ile hesaplanır. Ancak X boylamı kutup hareketi nedeni ile zamana bağlı olarak 
değişir .Bu nedenle UTO düzgün bir zaman birimi değildir. A X boylam değişimi 
kadar düzeltilmelidir. Kutup hareketi nedeniyle düzeltilmiş bu yeni zamana UT1 
zamanı denmektedir. 

UT1 = UTO + A X (5) 

UT2; Dünyanın kendi ekseni çevresindeki dönüş hızına göre tanımlanan UT1 
zamanı da düzgün bir zaman birimi değildir. Dönüş hızı da sürekli yavaşlama, 
düzensiz hız değişimleri ve mevsimlik periyodik değişimler biçiminde değişim 
göstermektedir. Bu hız değişiminin etkisi A Ts ile gösterilen değerde yok edilerek 
oldukça düzgün bir zaman birimi elde edilmektedir. Bu zamana UT2 Dünya zamanı 
denir ve 
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UT2 = UT1 + ATS. = UTO + A^ + ATS (6) 

ile gösterilir. 
UTC: Dünyanın dönüş hızının önceden belirlenemeyen sürekli yavaşlaması ve 
düzensiz değişimleri nedeniyle UT2 de ideal bir zaman birimi değildir. 

Uluslararası işbirliği ile 1970 yılında UT2 yerine geçerli olmak üzere UTC 
(koordinatlandırılmış Dünya zamanı) tanımlanmıştır. Bu tanıma göre 

UTC = ( l + f  )TAI + B (7) 
eşitliği geçerlidir. Bağıntıda geçen TAI (Temps Atomique International), uluslararası 
birimde atom zamanıdır. Bu, birçok ülkenin atomik standartlarından elde edilen 
bilginin Paris'te Bureau International de l'Heure (BIH) tarafından analiz edilmesi ile 
elde edilir. TAFnin temel birimi SI saniyesidir. SI saniyesi ise şöyle tanımlanır: 
Sezyum 133 atomunun çekirdeğinin iki çok ince düzeyi arasındaki geçişe karşılık 
olan ışınım devir süresinin 9 192 631 770 katı olan süredir. 

TAI 1.1.1958 de UT2 zamanı ile çakışmaktadır.(7) eşitliği ile verilen UTC zamanını 
da yine bir atom saati verir. Bu eşitlikte geçen f, atom zamanının nominal frekansı 
ve A f ise frekans sapmasıdır. A f/f oranı, işbirliği yapan zaman laboratuvarları ile 
fikir birliğine varılarak 

f =50.n. 10-10 (8) 

eşitliği ile BIH tarafından verilir. Burada n negatif, pozitif ve sıfır olabilen bir 
sayıdır. (7) eşitliğinde geçen B ise UTC ve TAI için alınmış olan başlangıç zamanlan 
arasındaki farka bağlı olan bir değerdir ve 

| UT2-UTC |    < OM 00 (9) 

olacak şekilde seçilmektedir. 

TAI'nin sürekli bir zaman birimi olması nedeniyle pratik kullanımda temel bir 
sorunu vardır. Dünyanın Güneş çevresindeki devir süresi azalmaktadır. Bunun 
büyüklüğü zamanımızda ls kadardır. Böylece TAI'nin Güneş günü ile eşzamanlı 
kılınması sakıncalı bir duruma gelir. Sorun UTC'nin kullanılması ile halledilir. UTC 
ve TAI saatlerinin gidiş hızları birbirine eşittir. Ancak, her yıl Haziran ve Aralık 
ayında ls atlatılarak (leap seconds) arttırılır. Yani, UTC'nin de ana zaman birimi SI 
saniyesidir. 

2. UYDU JEODEZİDE KULLANILAN ZAMAN SİSTEMLERİ 

Uydu jeodezide kullanılan üç farklı zaman sistemi vardır: Dinamik zaman (TDT), 
atomik zaman (TAI) ve yıldız zamanı (GMST,GAST) (Çizge.l.). 

Dinamik zaman, bir gravite alanında kitle hareketlerine göre tanımlanan düzgün bir 
zaman birimidir. Uydu efemeridlerini oluşturmada dinamik zaman kullanılır. Bu 



 

zaman birimini elde etmek için belirli bir referans sisteminde, belirli bir 
gravitasyonel kurama göre kitlelerin hareketlerini betimlemek gerekir. Sözü edilen 
kuram, genel görelilik (relativite) ve sistem de inersiyal referans sistemdir. 
Gravitasyonel kuram için kabul edilen en yakın inersiyal referans sisteminin 
merkezi Güneş sisteminin ağırlık merkezidir (barycentrum). Bu sistemde ölçülen 
zaman Barisentrik Dinamik Zaman (Temps Dynamique Barycentrioque: TDB) 
olarak adlandırılır. Yeryuvarı üzerinde bulunan bir saat, Güneşin gravite alanında 
yeryuvarının hareketi nedeniyle TDB ile 1.6 milisaniyelik periyodik değişimler 
gösterecektir. Buna karşın yeryuvarına yakın bulunan uydular için TDB'nin 
kullanılmasına gerek yoktur. Çünkü, uydu ve yeryuvarı yaklaşık olarak aynı bozucu 
etkiler altındadır. 

Uydu yörünge hesaplarında, yeryuvarı gravite alanı içerisindeki hareket için düzgün 
bir zaman birimi olan ve Dünya üzerindeki bir atom saati ile aynı değere sahip olan 
Yersel Dinamik Zaman (Temps Dynamique Terreste: TDT) kullanılır. TDT'nin 
pratik tanımı için yukarıda sözü edilen TAI birimi kullanılır. İkisi arasındaki ilişki 

TDT = TAI + 32S.184 (10) 

ilişkisi ile verillir. Taşıyıcı faz ölçülerinde ölçü zamanı TDT birimindedir. 

Yıldız zamanı, ilkbahar noktasının ( 7 )  ilgili noktanın meridyenine göre saat 
açısıdır(ty). Yıldız zamanı, inersiyal uzaya göre yeryuvarının yörünge düzlemi ile 
ekvatorun hareketi ve yeryuvarının dönme hareketindeki düzensizlik nedeniyle 
duyarlı bir biçimde tanımlanamaz. 

Yıldız zamanından uydu koordinatlarının transformasyonunda yararlanılır. Sinyal 
anında uydu koordinatları Konvansiyonel Gök Referans Sisteminde (Conventional 
Celestial Reference System: CCRS) verilirse; ilk adımda Konvansiyonel Yersel 
Referans Sistemine (Conventional Terrestrial Reference System: CTRS) 
dönüştürülür. Transformasyon eşitliği, 

s = R2 (- Xp) Rı (-Yp) R3 (GAST) N P s' (11) 

ile verilir. Burada s, CTRS' deki uydu koordinatları; Xp ve Yp, CTRS'nin Z eksenine 
göre dönme kutbunun koordinatları; Rı ve R2, X ve Y eksenleri ne göre dönme 
matrisleri; R3 (GAST) Greenwich Gerçek Yıldız Zamanı (GAST)'mdaki rotasyon 
eksenine göre dönme; N nütasyon matrisi ve P de presesyon matrisidir (R.W. KİNG 
et al. 1985). 

2.1. GPS SİSTEM ZAMANI 

GPS uyduları tarafından yayınlanan zaman sinyalleri, GPS master kontrol 
istasyonundaki atomik saatler ile eşzamanlı hale getirilir. Bu saatler de periyodik 
olarak UTC ile eşzamanlı duruma getirilir. GPS zaman sistemi GPST, 6 Ocak 1980 
de 0h için UTC ile ayarlanmıştır. GPST' ye saniye ekleme ve çıkarma olanaklı 
olmadığından her iki zaman sistemi arasında tam saniye farkları olacaktır. Bu farklar 
Kasım 1985'te 



 

GPST-UTC = + 4S (12) 

iken (R. W. KING et al. 1985), 
Kasım 1996'da 

GPST-UTC = +1OS (13) 

dir. GPST ve TAI arasında 19s'lik sabit bir fark olduğuna göre, yani her an için 

GPST+19S = TAI (14) 

ve 

TAI-UTC = + 29S (15) 

dir (ifag Web Sayfaları). (10) ve (14) bağıntıları sabit 

olup (15) genellenir ise 

TAI = UTC + ls.000n (16) 

yazılır. Burada n tam sayı IERS (International Earth Rotation Service) tarafından 
rapor edilir (B. HOFFMAN et al. 1992). 

2.2. GLONASS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM)    . 

GLONASS, GPS gibi bir uydu konumlama sistemidir. İlk uzay gemisi (COSMOS 
1413) 12.10.1982'de fırlatılmış ve Rusya Federasyonu Başkanının emri ile resmen 
24.9.1993 de uygulamaya konmuştur.ö'sı başarılı olmayan, 42'si iptal edilen uydu 
sayısı bugün için 24'tür. Hava, kara ve deniz trafiği yönetimi ve güvenliğin 
arttırılması; 
Jeodezi ve kartografya; zaman birimi senkronizasyonu; ekolojik kontrol, araştırma 
ve uygulama organizasyonu amaçlarına hizmet için oluşturulmuştur. 

7.3.1995 tarihinde Rusya Federasyonu Hükümetinin "Sivil Kullanıcılar için 
GLONASS Sisteminde Sürdürülen Çalışmalar" konulu bildirisi, ulusal ve 
uluslararası kullanıcılar için bir koordinasyon kurulu kurulmasını karar altına 
almıştır. 

120°' lik bir açı altında 3 yörünge düzleminde 8'er uydu olmak üzere oluşturulan 
sistem, 24 saat içerisinde Dünya'nın her yeriden en az 5 uyduya gözlem yapma 
olanağı veren uygun bir geometriye sahiptir. <p = 50° N enleminden daha kuzeyde 
bulunan noktalar için GLONASS uyduları GPS'den daha iyi bir gözlenebilirlik 
sağlar. 
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2.2.1. GLONASS'IN ÇALIŞMA SİSTEMİ 

GLONASS kullanıcıları üç boyutlu konumlama, hız ölçümü ve zaman ölçümü 
yapmak için uydular tarafından sürekli olarak yayınlanan navigasyon radyo 
sinyallerini toplarlar. Her GLONASS uydusu, biri Standart Prezisyon (SP) ve diğeri 
de Yüksek Prezisyon (HP) olmak üzere iki tip sinyal yayınlar. SP sinyali Lı, L-
bandmda çok girişli frekans bölümüne sahiptir. 

Ll = 1602 MHz + n,,. 5625 MHz 

gösterimindeki n frekans numarasıdır (n = 0,1,2....). Bu demektir ki, her uydu diğer 
uydulardan farklı olarak kendi sinyallerini yayınlarlar. Buna karşın bazı uydular aynı 
frekansa sahiptirler. Ancak, bu uydular yörünge düzlemlerinde birbirlerinin aksi 
konumda yer alırlar. Böylece kullanıcılara aynı zamanda gözlem yapma olanağı 
tanımazlar. 

GLONASS ahcıcısı, en az 4-5 uydudan otomatik olarak navigasyon sinyalini alır ve 
onların pseudo-uzaklıkları ile hızlarını ölçer. Aynı anda uydu sinyallerinden 
navigasyon mesajını seçer ve onu işler. GLONASS alıcısının bilgisayarı tüm giriş 
bilgilerini işleyerek üç koordinatı, hız vektörünün üç bileşenini ve duyarlı zamanı 
hesaplar. 

GLONASS uydu sistemi Sabit Yer Kontrol Birimi (GCS) tarafından yönetilir. 
Sistem kontrol merkezi ile birlikte Rusya'ya dağılmış olarak birkaç Komut İzleme 
İstasyonu (CTS) vardır. CTS'ler GLONASS uydularını izleyerek uydu 
sinyallerinden uzaklık bilgisi ile telemetrik bilgiyi toplarlar. CTS'lerden elde edilen 
bilgiler, uydu saati ile yörünge konumunu belirlemek ve uydu mesajını 
güncelleştirmek için işlenir. Güncelleştirilen bilgiler kullanılmak üzere CTS'ler 
üzerinden uydulara yayınlanır. 

CTS uzaklık bilgisi, GCS içerisinde bulunan kuantum optik izleme istasyonlarında 
bulunan laser uzaklık aygıtlarının kullanılmasıyla periyodik olarak kalibre edilir. Bu 
nedenle her GLONASS uydusu laser yansıtıcıları ile donatılmıştır. 

2.2.2 GLONASS SİSTEM ZAMANI 

GLONASS uyduları sezyum saatleri ile donatılmıştır. Günlük frekans kararsızlıkları 
5x10" den fazla değildir. Bunun sonucunda saat düzeltmeleri günde iki kez uyduya 
yüklenerek GLONASS sistem zamanına ilişkin 15 nanosaniyelik bir uydu zamanı 
senkronizasyon doğruluğu sağlanır. 

GLONASS Sistem Zamanı (GLONASST) merkezi senkronizer ilkesinden 
oluşturulmuştur. En uygun kullanım için sistemdeki tüm proseslerin 
senkronizasyonu çok önemlidir. Bu istemi karşılamak için GCS içerisinde merkezi 
bir senkronizer vardır. Merkezi senkronizer, GLONASST biriminde çalışan yüksek 
prezisyonlu hidrojen atomik saatidir. Hidrojen atomik saatlerinin günlük 
kararsızlıkları  5xlO"14 den fazla değildir.  Tüm GLONASS  uydularının zaman 



 

birimleri (uydu sezyum atomik saatleri bazında), Moskova bölgesindeki 
Mendeleevo'da bulunan State Etalon UTC(CIS) ile GLONASST biriminden eş 
zamanlı duruma getirilir. GLONASST'ın UTC(CIS)'ye göre değişiminin 1 
milisaniyeden daha az olması gerekir. Değişimin doğruluğu ise 1 mikrosaniyeden 
daha az olmalıdır. %99.7 olasılıkla lmks'lik bir zaman ölçme doğruluğu 
sağlanmasına karşın, navigasyon diferansiyel modu ve özel ölçme yöntemleri 
kullanılmasıyla bu doğruluk arttırılabilir. 

Dünya zaman merkezlerinin hepsinin yerel UTC sinyalini yayınladıkları ve 
periyodik olarak UTC(BIH)'e ilişkin devir ve oranda kontrol edildikleri ve 
düzeltildikleri iyi bilinir. UTC(CIS) ise Rusya Zaman ve Frekans Merkezi 
(VNIIFTRI) tarafından yürütülür. 

UTC sıçrama saniyeleri ile arttırıldığında GLONASST da artmaktadır. Bu yüzden 
GLONASST ile UTC arasında tam saniye farkı yoktur. GLONASS konumlamasının 
göze çarpan bir özelliği de GLONASST ve UTC(CIS) arasında üç saatlik sabit bir 
fark vardır(4. Bölge zamanı: Moskova saati). 

GLONASST = UTC + 3h00m00s (17) 

2.2.3. GLONASS'IN GELECEĞİ 

Sabit Yer Kontrol Kompleksi üzerindeki modernizasyon çalışmaları sürdürülmekte 
olup GLONASS-M uydu kreasyonu geliştirilmektedir. Rusya Uzay Kuvvetleri 
GLONASS-M uydusu uçuş testleri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. 
GLONASS-M uydusu daha yüksek bir servis periyodu garantisine ve daha iyi 
özelliklere sahip olacaktır. Bu, tümüyle sistemin doğruluğunu ve güvenirliliğini 
arttırmayı olanaklı kılacaktır (ifag Web Sayfaları). 

2.3. SONUÇ 

Dünya zamanlarının özetlendiği ve GPS-zaman ile GLONASS-zaman ilişkisine 
değinildiği bu yazıda ayrıca GLONASS sistemi hakkında kısa bilgiler verilmiştir. 
Sonuç olarak vurgulanması gereken noktalar: 

• GLONASS uyduları GPS'den daha iyi gözlenebilir bir geometrik yapıda 
dizilmişlerdir. Sürekli ve global bir navigasyon örtüsü oluşturmuştur. 

• GLONASS  uydularının  GPS  uydularına göre  diğer bir üstünlüğü,  her 
uydunun farklı frekanslara sahip olmalarıdır. 

• GLONASST ile UTC arasında tam saniye farkı yoktur. 

«GLONASST  bölge   zamanına  göre   yürütülmektedir.   4.   Bölge   zamanı 
(Moskova Saati) kullanılmaktadır. 
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* Bundan  sonraki  çalışmalar  GLONASS   ve  GPS'nin  birlikte  kullanılıp 
değerlendirilmesi yönünde olacaktır. 

biçiminde sıralanabilir. 
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