
 



 



GPŞ Sistemi İle 

Şehir Nirengi Ağlarının Analizi 

Nihat ERSOY* 

ÖZET 

Şehir nirengi ağlarının değerlendirilmesinde, 1987 yılında klasik ölçme yöntemleri 
ile ülke nirengi ağına dayalı 3. derece bir yatay kontrol ağı olarak kurulan İstanbul 
Metropolitan Nirengi Ağının kontrolü ve analizi GPS yöntemi île yapılmıştır. Bu anal-
izde yersel ağ, tüm bölgeyi kapsayacak şekilde seçilen 8 noktalık GPS kontrol ağı ile 
karşılaştırılmıştir. 

Bu çalışmanın amacı, metropolitan nirengi ağının öteleme, dönüklük ve ölçek para-
metreleri ile ağın iç doğruluğunu belirlemektir. Bu yöntemin ilk defa uygulanması ile 
değerlendirilen İstanbul Metropolitan Nirengi Ağının duyarlı ve güvenilir bir şekilde 
kontrolü yapılmıştır. 

1. GİRİŞ 

İstanbul, Ankara, İzmir gibi çok hızlı gelişen büyük şehirlerin kendine özgü sorun-
ları ancak etkin bir planlama ile çözülebilir. Etkin bir planlamanın ve uygulamanın 
altlığı ise, duyarlı ve güvenilir bir nirengi ağına dayalı içeriği doğru güncelleştirilebilen 
haritalardır. Bu haritalar kentlerin yerleşim, imar ve ulaşım planlan ile teknik alt yapı 
hizmetleri denen yol, su, elektrik gibi yapıların altlığını oluşturur (Koçak,74). 

Teknolojik gelişmelere parelel olarak amaçları, meteoroloji ve haberleşmeden uza-
ktan algılamaya, jeodezik konum belirlemesine kadar uzanan binlerce uydu uzaya 
yerleştirilmiştir. Yapay uydulardan en etkin yararlanılan disiplinlerin başında, jeodezi ve 
haritacılık gelmektedir. 

Ülke koordinat sisteminde koordinatları mevcut olan İstanbul Metropolitan Nirengi 
Ağının değerlendirilmesinde, uydu tekniklerinden GPS yönteminin kullanılması ile 
üretilen orjinal koordinatlar WGS-84 datumunda elde edilmektedir. 

Halbuki Ülkemizde Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine göre, bu koor-
dinatların ülke koordinat sisteminde elde edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle iki datum 
arasında dönüşüm yapılmalıdır. 

Böylece her iki datumdaki ortak noktalar ile kurulan Bursa-Wolf modeli ile üç 
boyutlu dönüşüm yapılmış, ağdaki relatif şekil bozuklukları (ölçek faktörü), ötelemeler 
ve dönüklükler belirlenmiştir.Dönüşüm sonucu belirlenen bu parametreler yardımı ile 
ülke datumuna indirgenen koordinatlar, klasik koordinatlar ile karşılaştırılmış ve 
aralarındaki farklar hesaplanmıştır. Ayrıca doğada değişmeyen büyüklüklerden eğik 
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uzunluklar ile uzay açılarının karşılaştırılması yapılmıştır. Bütün bu değerlendirmeler 
sonucunda İstanbul Metropolitan Nirengi Ağının kalitesini belirleyen duyarlığı ve 
güvenirliği hakkında sonuçlar ve öneriler ortaya konmuştur. 

2. KOORDİNAT SİSTEMLERİ 

a. Yer Merkezli Koordinat Sistemieri 

Yeryüzünde yapılan gözlemlerin dayandığı merkezi yeryuvarının merkezinde ve 
bütün Dünya için geçerli olan, Greenwiçh sıfır meridyenine ve 1903 yılı ortalama CIO 
kutbuna göre tanımlanan bu koordinat sistemleri ikiye ayrılır. 

1-) Dünya Dik Koordinat Sistemi 

Bu sistemin özel hali olan WGS-84 koordinat sistemine dayalı, uydu gözlemlerinin 
hesabı için referans yüzeyi olarak seçilen, WGS-84 datumunu oluşturan yer merkezli bir 
elipsoit olan WGS-84 elipsoidi tanımlanmıştır. 

WGS-84 Datumunu oluşturan WGS-84 Elipsoidini tanımlayan parametreler: 

Elipsoidin büyük yarı ekseni      :    a = 6378137.000 m 
Elipsoidin basıklığı :    f = 1 / 298.257223563 
Kutup eğrilik yarıçapı :   c = 6399593.6258 m 

2~) Jeodezik Elipsoidal Dik Koordinat Sistemi 

Bu sistemin ülkemizdeki özel hali olan ED-50 koordinat sistemine dayalı, uydu 
gözlemlerinin hesaplarının daha kolay yapılabildiği referans yüzeyi olarak seçilen, ED-
50 datumunu oluşturan uluslararası bir elipsoit olan ED-50 elîpsoiti (Hayford elipsoidi) 
tanımlanmıştır. 

ED-50 Datumunu oluşturan ED-50 Elipsoidini tanımlayan parametreler : 

Elipsoidin basıklığı :   f = 1 / 297 
Elipsoidin büyük yarı ekseni       :   a = 6378388.000 m. 
Kutup eğrilik yarıçapı : c = 6399936.608 m. 

WGS-84 datumunda uydu gözlemleri, global dik koordinatlar (X Y Z) ile belirlen-
diği gibi aynı datumda, elipsoidal eğri koordinatlar (B L h) ile de belirlenebilir. WGS- 

84 datumunda belirlenen bu koordinatlar arasında , 
X =  (N + h) cosB cosL 

Y = (N+h)cosBsinL 
Z=   |N(l-e2)+h]sinB 
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ilişkisi vardır. Bu eşitlikleri elipsoidal eğri koordinatlar cinsinden ifade edersek, 

tgB=öe7¥yrWî:^y^]   iteratif olarak çözülebilir- 

Y 

h = (X2+Y2)secB-N (2) 

eşitlikleri ile ilişki kurularak dönüşüm yapılır (Hofmann, v.d.92. Leick,90). b. 

Düzlemsel Dik Koordinat Sistemleri 

Uydu teknikleri ile yapılan gözlemler sonucu elde edilen koordinatlar WGS-84 elip-
soidinde hesaplanan WGS-84 datumunda belirlenirler. Bu belirlenen koordinatlar, ED-
50 datumuna dönüştürülür. Bu dönüşüm sonucu elde edilen jeodezîk koordinatları, ülke 
içinde bölgesel haritaların üretiminde ve pratik uygulamalarda kullanmak için, düzlem-
sel dik koordinatlara dönüştürmek gerekir. Bu şekilde dönüştürülen düzlemsel dik koor-
dinatlara projeksiyon koordinatları da denir. 

Ülkemizde uygulamada kullanılan dilim genişliğine göre, düzlemsel dik koordinat 
sistemleri ülke datumunu oluşturan iki ayrı projeksiyon düzlemine ayrılır. 

1-) UTM Projeksiyon Düzlemi 

Dilim genişliği 6 derece olan 1/25000 ve daha küçük ölçekli haritaları üretmek için 
kullanılır. 

2-) Gauss-Kruger Projeksiyon Düzlemi 

Dilim genişliği 3 derece olan 1/5000 ve daha büyük ölçekli haritaları üretmek için 
kullanılır. Her iki projeksiyon düzleminde de dilim orta meridyeni x-eksenini, elipsoid 
ekvatoru ise       y-eksenini oluşturur. (Ersoy,97). 
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Türkiye'de uygulamalarda kullanılan uydu tekniklerinden GPS yöntemi ile elde 
edilen koordinatların, ülke koordinatlarına dönüşürken izlediği yol aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. Aynı şekilde bu dönüşümün terside mümkün olabilmektedir. 

Tablo-1: Koordinat Sistemleri Arasındaki Dönüşümler ile GPS Ölçülerinin Akış 
Diyagramı 

 

3. DATUM BELİRLEME 

Matematiksel jeodezinin alanı içerisinde yeryüzünün tümünün veya bir parçasının 
fiziksel şeklini belirlemek amacı ile yeryüzünün ölçülmesi ve bir yüzeye izdüşürülme-
si için, bir koordinat sisteminin tanımlanması ve fiziksel yeryüzünde bu sisteme göre 
tanımlanan nirengi noktalarının koordinatlarının bilinmesine ihtiyaç vardır. 

Fiziksel yeryüzünde ölçülen eğik uzunluklar ve doğrultu ölçüleri elipsoit yüzeyine 
indirgenirler (Ünal,81 .Tuğluoğlu,75). 

Elipsoid yüzeyine indirgenen bu ölçülerin uzayda belli bir konuma yerleştirilmesi 
datum sorunu olarak bilinir. Ölçülerin hesaplandığı dönel elipsoitin parametreleri (a,f) 
ile jeodezik elipsoidal dik koordinat sistemine göre noktaların konumlarını belirleyen 
koordinatlar (x, y, z) jeodezik datumu oluşturur. 

Ülkemizde datum başlangıcı olarak Meşedağ noktası kullanılmıştır. Avrupa ülkeleri 
ile datum birliğini sağlamak amacı ile Türkiye yatay kontrol nirengi ağının, Avrupa 
datumu olarak bilinen ED-50 datumuna geçişi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki 8 
nokta ile bağlantısı kurularak sağlanmıştır. 
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4. DÖNÜŞÜMLER 

Günümüzde uydu teknikleri ile yeryüzündeki noktaların konumlan 
belirlendiğinden, uygulamada en çok kullanılan global sistem ile ulusal sistem 
arasındaki üç boyutlu benzerlik dönüşümü açıklanacaktır. 

Üç boyutlu dönüşümün esası ; Uzayda uydu teknikleri ile WGS-84 koordinat 
sisteminde elde edilen noktaların koordinatları ile ulusal koordinatların elde edildiği 
ED-50 koordinat sistemi arasındaki ilişkiyi sağlayan eşlenik noktaların yardımıyla 7 
parametreli bir benzerlik dönüşümünü gerçekleştirerek, sistemler arasındaki dönüşüm 
parametrelerini belirlemektir. 

Bu parametreler kullanılarak WGS-84 koordinat sisteminde elde edilen 
koordinatlar, ED-50 koordinat sistemine, 7 parametreli Bursa-Wolf 
Modeli ile üç boyutlu uzayda benzerlik dönüşümü yapılır. 

a. Bursa Wolf Modeli 
X Y Z   :   I. Sistemaeki koordinatlar         ;       I\.  1 \. T.        : 3   öteleme 

parametresi 

xy 7. : II. Sistemdeki koordinatlar    :    \\\ \\\. \\\    : 3 dönüklük açısı 

1+k : 1 ölçek faktörü şeklinde gösterilirse. 

X         Tx 1       wz     -wy     x 

Y    =   /;.   + ( l  + k)  -wz       1       wx     y 
7\     \T-.\ [wv     "wx       ]   JL ZJ, ,  

(3) 

eşitliği ile Bursa Wolf modeli kurulur 

Lo = F (Xo) ise. L = L,, - L,, = F (X,.) - L,. 
(4) 
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X     X     X  wx wy wz               k 

1 0       0  0 -Zi(l+k) y,(l+k) xı+wzyı-v^zi- 

0       1 0  z^l+k) 0 -x,(l+k) -wzx,+y;+wxz, 
A=   0      0      1 -YiO+k) ^(1+k) O WyX.-WJı+Zi 

(5) 

eşitlikleri yardımı ile matematiksel model kurulur. 

Lh + V = F (X()) + A AX (6) 

Bu modelin En Küçük Kareler Yöntemine göre çözümü ile. 

A^= (A !  A ) - ! A ' L  
(7) 

V = A AX + L 
(8) 

eşitlikleri  ile parametrelere ve koordinatlara gelen düzeltmeler hesaplanır (Uzel-
Eren.95). 
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Jeodezik elipsoidal dik koordinat sistemine dönüştürülen koordinatlar. Gauss 
Kruger Projeksiyon Düzlemindeki Koordinatlara : 

x = G + B2 AA2 + B4AA" +...............  

y = Bx AA + B, AA" + B, A/T + ............  

(9) 

eşitlikleri ile dönüştürülür (Aksoy.87). 

5. GPS SİSTEMİ 

ABD Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen hareketli cisimlerin zamana bağlı 
olarak konumlarının, izledikleri yolun doğrultusunun ve yönünün belirlenmesi diye 
tanımlanan navigasyon ve bu ihtiyaca yönelik olarak tasarlanan GPS sistemi ile. 
uydulardan yayınlanan radyo sinyalleri yardımıyla noktalar arası görüş olmaksızın her 
türlü hava koşullarında, gece ve gündüz, süratli, doğru ve ekonomik olarak üç boyutta 
konum belirlenir (Kınık.93). ' 

a. GPS'io Bölümleri 

1-) Uzay Bölümü 

Yeryüzünden 20 200 km yükseklikteki 25 adet aktif GPS uydusu bu bölümü 
oluşturur. 

2-) Kontrol Bölümü 

GPS uydularının konumlarını belirlemeye yarıyan uydu izleme 
istasyonları bu bölümü oluşturur. Bu istasyonlardan, istatistik analizlerle 
önceden kestirilen uydu yörünge bilgileri, yayın efemerisi ve duyarlı 
efemeris olmak üzere iki ayrı efemeris altında yayınlanır. 

3~) Kullanıcı Bölümü Yer kontrol noktalan üzerine konulan uygun donanımlı GPS 
alıcıları (receivers) ile noktaların konumları belirlenir. GPS ölçülerini elde etmede tek 
frekanslı ve çift frekanslı olmak üzere iki çeşit alıcı kullanılır (Lcick.90). 
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b. GPS Ölçme Yöntemleri 

Noktalar arasındaki baz uzunluklarına ve jeodezik ağların amaçlarına göre 
uygulamada en yaygın kullanılan 3 çeşit GPS ölçme yöntemi vardır. 

1-) Statik Ölçme Yöntemi 

20 km'den büyük bazlarda. 1 saat veya daha fazla süre ile eş zamanlı sinyallerin 
alınması bu yöntemin temelini oluşturur. Büyük mühendislik yapılarının 
deformasyonlarının belirlenmesinde, çok yüksek duyarlık gerektiren jeodinamik 
hareketlerin izlenmesinde ve ülke nirengi ağlarının yenilenmesinde kullanılır. 

2-) Hızlı Statik Ölçme Yöntemi 

20 km'nin altındaki bazlarda. 10-15 dakika süre ile eş zamanlı sinyallerin alınması 
bu yöntemin temelini oluşturur. Ülke nirengi ağlarının sıklaştırılmasında kullanılır. 

3-) Kinematik Ölçme Yöntemi 

Kısa bazlarda. 30-60 saniye süre ile eş zamanlı sinyallerin alınması bu yöntemi 
oluşturur. Poligon noktalarının tesisinde ve Hidrografık ölçmelerde kullanılır. 

Her üç yöntemde de verilen ölçü süresine bağlı olarak ± (0.01 - 2) ppın arasında 
değişen doğrulukta noktaların konumları belirlenebilmektedir (Renıondi. 84). Elde 
edilen bu doğruluklar, klasik ölçme tekniklerine göre 10 ile 100 kez daha duyarlı 
olduğunu göstermiştir. 

6. GPS BAZ VEKTÖRLERİNİN HESABI 

Jeodezik konum belirlenmesinde kullanılan taşıyıcı dalga faz farkı ölçüsünün genel 
denklemi 

A(|»m
p =<J)p(D-<|)n.Ü.n) + NIn

p(l) (10) 

eşitliği ile verilen formülle ifade edilir. Bu eşitlikte. 

K/Cl) : tam sayı başlangıç faz bilinmeyeni § m (Ln) • alıcıda üretilen sinyalin alıcı 
tarafından ölçülen fazı (j)p( Tp): uydudan gönderilen sinyalin alıcı tarafından 
ölçülen fazını gösterir. Bu ölçünün esası; gönderilen aynı uydu sinyalinin yerdeki 
alıcılarda kaydedilmesi 

ve alıcılarda üretilen aynı  referans sinyalleri  ile karşılaştırılarak faz farklarının 
ölçülmesidir. 
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Jeodezik amaçlı bağıl konum belirlemesi için. uygulamada kullanılan İkili fark ölçüleri 
ile oluşturulan denklemin: 

S»-^f/c)^+(f/cXpr-fC)a.-(f/cXpr-Pr)[b, + b I ( t - ı I )  + b:(t-iı)J] 

-(f/c)AA£+AN«<l) 
(11) 

Bu eşitlikte. 

APS, - APL - ApL ; PT - P. - P^1
 

AAS, - AAL - AAL ; p*" = p? - tf  

ANS,(1)-ANÎM(1)-ANL(1) 

En Küçük Kareler yöntemine göre çözümü için. 

Lı, = S alınırsa. 
Lo = F(XO)        X() yaklaşık değerleri ile hesaplanan ( 1 1 )  eşitliğinin 

sağ tarafı kapanma vektörü 

L = L(1 - Lı,     veya    L = FC^,) - Lı, 

■^1)     0      . . .  0      '  
0      g2)   . 0 

P -  ölçüleriuağırlık matrisi 

................................................m . 
(12) 
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olmak üzere. 

L.-F(X.)  

L b + V  = F(X,) + AAX 
(14) 

eşitliği ile fonksiyonel model kurulur. Bu 

modelin çözülmesi ile. 

AX = -(ATPA)-'ATPL 
(15) 

eşitliği ile noktalar arasındaki baz vektörleri hesaplanır (Hofmann.v.d.92). 

7. BAZ VEKTÖRLERİNİN DENGELENMESİ 

k ve m noktalan arasında hesaplanan baz vektörleri Lı,. bu noktalara karşılık gelen 
katsayılar matrisi A ve noktalar arasındaki yaklaşık koordinatlarla hesaplanan baz 
vektörleri   Lo ile gösterilirse. Fonksiyonel model : 

La =Lh +V = A AX + LO veya 

V = AAX + L 
(16) 

eşitliği ile kurulur. Hesaplanan baz vektörlerinin ağırlık katsayıları matrisi yardımı ile. 
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(17) 

Stokastik model kurulur. Kumlan matematiksel modellerin En Küçük Karelere göre 
dengelenmesi ile. 

AX = -(ATPA)-!ATPL 
(18) 

koordinat bilinmeyenlerinin yaklaşık değerlerine getirilecek düzeltmeler hesaplanır. 
Bu eşitlikten yararlanarak. 

X =X0 +AX koordinat       bilinme) enlerinin       kesin 
değerleri (19) 

V=AAX+L baz vektörlerine getirilen düzeltmeler 
(20) 

Lrı = Lh + V baz   vektörlerinin   dengelenmiş   kesin 

değerleri (21) 

eşitlikleri ile hesaplanır (Uzel-Ercn.95). 

dengeleme sonunda, birim ağırlıklı ölçünün varyansı (a poslriori \aryans) ao
z; 

cf = VTPV/n-u 
(22) 

eşitliği ile bulunur. 

Bulunan bu standart sapma a. ile ölçülerin ağırlık katsayıları matrisi Q.s>? = 
N' yararlanarak, koordinat bilinmeyenlerinin dengelenmiş değerlerinin ortalama 
hataları (standart sapmaları) n : 

^  =  q , ( q # ) I / 2     ;    " > .  =  " o ( q , > . ) ' 2     ;     < \  = ^ ( q , , , , ) ' :  
(23) 
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noktaların konum hataları ise. koordinat bilinmeyenlerinin standart sapmaları yardımı 
ile. 

ap =(o;+ö;+a;)i2 

(24) 

eşitliği ile hesaplanır (Hoşbaş.92). 

Eğer jeodezik eğri koordinatların model alınması ile çözüm gerçekleştirilirse. er,, 
ve o\ değerleri uzunluk birimine dönüştürüldükten sonra. <rp yine bu eşitlikle 
hesaplanabilir. 

Dengelenmiş koordinat bilinmeyenlerinin varvans-kovaryans matrisi SXi, : 2X;ı 

= cr;(ATPAr 

(25) Dengeli baz vektörü bileşenlerinin 

varyans-kovaryans matrisi Z, _ : 

2U ı  = at> A ( A ' P  A)"' AT = A 2X u A' 

(26) eşlilikleri 

ile hesaplanır (Uzcl-Eren.95). 

a. Nokta Konum Doğruluklarının Hesabı 

Üç boyutlu uzayda, ölçülen GPS baz vektörlerinin dengelenmesi sonucunda elde edilen 
noktaların konum doğruluklarını tanımlayabilmek için. üç boyutlu Helmcrt hata 
elipsoidinden yararlanılır. Bunun için. hala clipsoitinin A . B . C yarı eksen 

a = -(qx*+qyy+qZz) 
b = qxx + qyy + qzzqxx+qyyqzz - q^y - qL - q?z 

c=qxxqyZ+qyyqL+qzzq^y - qxxqyyqzz - 2qxyqxZqyz 
p = b-(a2/3) 

q = c-(ab/3) + (2a3/27) 

Cos(3*) = -- ---- i-~  ̂
2[-(p/3)3] 
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(27) 

eşitlikleri yardımı ile. 

XA =2[-(p/3)]'2cos<l>-(a/3) 

XB =2[-(p/3)J12cos((|)+120o)-(a/3) 

V =2[-(p/3)]'2cos(()) + 240o)-(a/3) 
(2X) 

eşitlikleri ile ÂA . Âh . Â,- değerleri hesaplanır. Bu değerlerin birim ağırlıklı ölçünün 
standart sapması rr() ile çarpılması sonucunda. A . B . C yarı eksen ıızunlııklan. 

A = a n(? ,A )1 - 7      ;      B = a f t (Â, , , ) 1 2      ;     C = a ( ! ( Â ( . ) i :  
(29) 

eşitlikleri ile hesaplanır. (27) eşitliklerinde geçen qNN . qyv . qz:, . qv .  q« .  qv, 
büyüklükleri,   bilinmeyen   noktaların   jeodczik   dik   koordinatları   (X Y   Z) ile 
nıodcllcnmcsi   dıırııınunda.   dengeleme   sonucunda   elde   edilen   Q_^v, veya N 
bilinmeyenlerin ağırlık katsayıları matrisinin ilgili elemanlarıdır. 

Eğer bilinmeyen noktaların jeodezik eğri koordinatlar (ı|ı /. h) ile modellcnmesi 
dunımıında ise. dengeleme sonucunda elde edilen Q,,> \eya N matrisinin. Qxy/ 

matrisine dönüştürülmesi gerekir (Şimşek. 94). 

b. Eğik U/unluklar ve Uzay Açılarının Hesabı 

Üç boyutlu iki farklı dadımda koordinatları belirlenen noktaların, konum 
doğruluklarını tanımlayan uzay açılan ile eğik uzunluklar arasındaki farkları veren 
formüller aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. 
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