
değeri, nivo yüzeylerinin paralel olma-
ması nedeniyle dHB miktarlarından 
farklıdır. Bu fark için ise iki nokta ara-
sındaki potansiyel fark 5w ile gösterile-
rek : 

-dw=g3n=g'dHB (2.10) 

dHB=J-3n*dn <2-U) 

eşitliği yazılabilir. Burada; g : 

Ölçü noktasındaki gravite 

g1: B' den geçen çekül eğrisi üzerin-
de 5HB' deki graviteyi ifade eder. 

Nivelman gravite ölçüleriyle donatı-
lırsa, potansiyel fark olarak adlandırılan 
fiziksel büyüklük bulunabilir. A ve B 
noktalan arasındaki potansiyel fark, 

WB-WA=-Eg.3n (2.12) 
eşitliğinden elde edilir. 

Potansiyel farkları yükseklik kavra-
mının temelini oluştururlar. Gravite de-
ğerleri kullanılmadan bulunan bir yük-
seklik farkı: 

AnAB = ldn=1dn (2.13) 
B        B 

__________________   B -  

HA 

_______________________________ . _jeoid 

Şekil 23 :  Ortometrik düzeltme 

eşitliğinden de görülebileceği gibi bi-
zi; kesinlik bakımından anlamsız ve çe-
lişkili sonuçlara götürecektir. Bu nedenle 
iki nokta arasındaki yükseklik farkını 
elde etmek için tespit edilen geometrik 
yükseklik farklarına nivelman boyunun 
her iki ucu arasındaki yerçekimi ivmesi 
değişimlerini dikkate alan küçük bir dü-
zeltme uygulanmalıdır. Geometrik ni-
velmanda yapılması gerekli olan bu dü-
zeltmeye ortometrik düzeltme adı veri-
lir. Deniz seviyesinden oldukça yüksek 
olan bölgelerde kuzey-güney doğrultu-
sunda bu düzeltmeler hissedilir derecede 
büyük değerler alır. 

Courtaney (1980) tarafından orto-
metrik düzeltmeye ait bağıntı şu şekilde 
verilmiştir: 

§0=§M-h (8ıf )(0.0053sin 20) sini"  (2.14) 

Burada; 

h=(hA+hA)/2 (2.15) 
Ö<M>B-<!>A (2-16) 
<H<K+<!>B)/2 (2.17) 

8O   : Ortometrik düzeltme 
5M  : Nivelman ile bulunmuş 

yükseklik farkı h      : Ortalama 
yükseklik 80    : Enlem farkı (saniye 
emsinden) 

(j)     : Ortalama enlem' i ifade eder. 

3. UYGULAMA 

Bu çalışmayı yapmak amacıyla Sel-
çuk Üniversitesi Kampusu civarında ku-
zey-güney doğrultusunda Konya-Afyon 
karayolu boyunca arazinin karakter de- 
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ğiştirdiği yerlerde 16 adet nokta tesis 
edilmiştir. Noktalara ait ortometrik yük-
seklikler yapılan geometrik nivelman öl-
çülerine ortometrik düzeltme getirmek 
suretiyle yaklaşık olarak, elipsoidal yük-
sekliklerde GPS gözlemlerinden elde 
edilmiştir. Ortometrik yükseklikleri he-
saplayabilmek için S.Ü. Kampüsüne ait 
N.1550 nolu noktadan kot taşınmıştır. 
Ağda yapılan geometrik nivelman ölçü-
sü için birim ölçünün ortalama hatası 
mo=±2.47 mm olarak bulunmuştur. 

GPS gözlemleri Statik ölçü yöntemi-
ne göre noktalarda yaklaşık 45' er daki-
kalık oturumlar şeklinde yapılmıştır. Bu 
oturumlar için TUTGA projesine ait Sel-
çuk Üniversitesi Kampüsündeki bir nok-
tadan ve Konya Metropolitan Nirengi 
Ağına ait L280002 Ve L290010 nolu 
noktalardan sabit nokta olarak faydala-
nılmıştır. Gözlemler Astech Z Surveyor 
alıçlar ile yapılmış ve yapılan bu ölçüler 
Winprisim v.2 programında değerlendi-
rilmiştir.    Değerlendirme    esnasında 

TUTGA noktasına ait noktanın koordi-
nattan sabit tutulmuş ve yapılan denge-
leme neticesinde noktaların WGS-84 
sistemindeki koordinattan elde edilmiş-
tir. 

4, SONUÇ 

Bu çalışma sonucunda Tablo 3.4' ten 
de görülebileceği gibi noktalara ait orto-
metrik yükseklikler (H) ve WGS84 sis-
temindeki elipsoidal yükseklikler (h) lar-
dan faydalanılarak KONYA için jeoid 
ondülasyonu (N) değerleri elde edilmiş-
tir. Buna göre en düşük jeoid yüksekliği 
35.411 m, en yüksek jeoid yüksekliği 
değeri ise 36.043 m, ortalama jeoid yük-
sekliği ise 35.709 m olarak bulunmuştur. 
WGS84 elipsoidi için jeoid yükseklikle-
ri Kartal (1998) tarafından Ankara için 
33.185 m, Bursa için 36.495 m, Arslan 
(1997) tarafından Zonguldak için 32.557 
m olarak verildiğine göre KONYA için 
bu değerlerin uygun değerler olduğu ka-
bul edilebilir. 
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YEREL DEFORMASYON ÇALIŞMALARINDA 

GLOBAL KONUMLAMA SİSTEMİNİN (GPS) 

POTANSİYELİ 

Wolfgang NÎEMEİER* 
Çeviriş Çetin MEKİK 

ÖZET 

Global Konumlama Sistemi 
(GPS)'nin, harita mühendisliğinde kul-
lanılan tüm konumlama yöntemleri üze-
rinde muazzam bir etkisi vardır. Rölatif 
GPS gözlemlerinin kullanımıyla ve kü-
çük ölçekli ağlarda bir kaç milimetrelik 
bir doğruluğa ulaşılabilir. Böylece röla-
tif GPS (RGPS), deformasyon çalışma-
ları için bile klasik ölçme aletlerine ger-
çek bir alternatif olmaktadır. 

Bu bildiride ilk olarak, fikir vermesi 
açısından RGPS'in kullanılabildiği yer-
lerdeki deformasyon çalışmalarında ge-
reksinim duyulan ölçütler sunulmakta-
dır. Sonra da RGPS'in hata bütçesi, ula-
şılabilir doğruluğu göstermek için ince-
lenmiştir. Bunu, GPS datumu ve WGS 84 
ile yerel koordinat sistemleri arasındaki 
dönüşüm problemleri üzerine sunulan 
genel bir irdeleme izlemektedir. GPS 
bilgilerinin bağıl niteliğini dikkate alıp 
tekrarlı GPS-gözlemlerinden elde edilen 
deformasyon belirlemeleri için sonunda 
bir strateji sunulmaktadır. 

1- BEKLENEN 
DEFORMASYONLARA 
İLİŞKİN ÖN BİLGİ 

Her deformasyon çalışmasında oldu-
ğu gibi ilk aşamada, göz önüne alınan 
yapının beklenen ve/veya kritik yer de-
ğiştirmelerine (displacements) ilişkin 
bilgiler toplanmalıdır. Bu bilgilere ulaş-
mak bazen zordur, fakat her deformas-
yon izleme sisteminin yetkin bir tasarımı 
için bu mutlak bir ön-koşuldur. 

Bu konudaki Niemeier 1985a, 1991, 
Pelzer 1987, Kuang 1991 gibi çeşitli ya-
yınlan özetleyen aşağıdaki maddeler göz 
önüne alınmalıdır. 

1.1 Yer Değiştirmenin Büyüklüğü 

Deformasyon çalışmaları; endüstri-
yel alanlar, büyük ölçekli mühendislik 
yapılan, jeoteknik mühendisliği veya 
madencilik ölçmeleri gibi alanlarda ya-
pılabilmektedir. Bu nedenle yer değiştir-
melerin büyüklükleri, bir kaç milimetre-
den desimetrelere kadar değişmektedir. 
Saptanacak olan yer değiştirmelerin bü- 

*Braunschweig Teknik Üniversitesi Ölçme Mühendisliği Bölümü başkanı Prof. Dr. Wolfgang NIEMEIER'in 
6. Uluslararası FIG Sempozyumu 1992'de sunduğu ingilizce makalesinden YrdDoçDr. Çetin MEKİK 
tarafın Hor» rVi\r\rrte*\t& rı*aı\7rîlTnîc?tt-r 
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yüklüğü, izleme yöntemi seçiminin baş-
lıca giriş noktasını oluşturmaktadır. 
Yöntem tanımlandıktan sonra detaylı 
duyarlık ve güvenirlik analizleri, izleme 
sisteminin niteliğinin yeterli olup olma-
dığını gerçeklemek için yapılabilir. 

O   Hareketlerin Frekansı 

Yapının hareketi, projesine bağımlı 
olarak, uzun pilyelerin rüzgar-etkili ha-
reketlerinde olduğu gibi bir kaç Hertz 
(Hz) ile sıcaklık değişimlerinin neden 
olduğu bir yıllık peryot için kimi 3 -10-8 
Hz arasındaki frekanslara sahip olabil- 

kın ilişkisi nedeniyle, yaklaşık olarak sü-
rekli hareketler ya da ani yer değiştirme-
ler arasındaki ayrım iyi yapılmalıdır. 

13   Deformasyoîi Alanı 

Jeodezik gözlemler her zaman bağıl 
bilgiler verdiğinden, hangi alanın potan-
siyel hareketi olacağı ve nerelerin sabit 
(stable) alanlar olabileceği bilinmelidir. 
Şekil 1 'de örnek olarak bir barajda olası 
bir deformasyon alanı ve izleme ağı gös-
terilmiştir. 

Sorun, böyle bir deformasyon alanı- 
  

 

mektedir. Yapı hareketinin bu frekansı, 
gözlem sıklığı üzerinde doğrudan etkili 
olmakta, izleme sisteminin seçimini 
yönlendirmekte ve uzun vadeli dayanık-
lılığına ilişkin gereksinimleri ortaya 
koymaktadır. 

Hareketlerin niteliğinin frekansla ya- 

nın sınırlarının kesin olarak tanımlana-
mamasıdır. Harita mühendisi güvenilir 
sonuçlar almak için yeterli önlemleri al-
mak durumundadır. Kritik yapının uzak 
yani etkilenmeyen alanlara bağlanması-
na olanak tanıdığı için burada GPS çok 
güçlü bir araçtır; bu bildirinin 3. bölü-
müne bakınız. 
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1Â  Bir Yapının Temsili 

Klasik jeodezik aletlerle ancak belirli 
(büyük?) bir sayıda nesne noktasını iz-
lemek mümkündür. Ne var ki diğer di-
siplinler açısından tüm yapının defor-
masyonu gerekir. Şekil 2'de bu problem 
şematik olarak açıklanmıştır. Olası hare-
ketlere ilişkin öncül (a-priori) bilgileri 
kullanarak yapı ilk olarak, iyi dağılımlı 
yeterli sayıdaki noktalarla temsil edilme-
lidir. Jeodezik veya fotogrametrik yön-
temlerle sonradan tekrar ölçmelerini 
yapmak ve onları iyi bilinen iyi tanım-
lanmış deformasyon analiz teknikleriyle 
(örn: Pelzer 1971, Niemeier 1985b) ana-
liz etmek mümkündür. Bu analizin sonu-
cundan nokta-bağımlı yer değiştirmeler 
elde edilir. Son ve genellikle unutulan 
aşama ise genelleştirme problemi adı ve-
rilen nokta-bağımlı yer değiştirmelerden 
tüm yapı için deforaıasyonun türetilme-
sidir. 

1.5   Etkiyen Kuvvetler 

îdeal durumlarda hangi fizik yasası-
nın bir yapının hareketlerini ortaya koy-
duğu bilinmektedir. Yukarıda söz edilen 
baraj izleme probleminde deneyimle bu-
lunan ana etkiler, sıcaklık değişimleri ve 
hidrostatik basınçtır. Bu bilgi, ilk olarak 
yeterli gözlem zamanlarını belirlemede 
önemlidir. İkinci olarak da geometrik 
yer değiştirmeler ile fiziksel yer değiştir-
meler arasındaki ilişkiyi bulmaya ve hat-
ta yapılar için mekanik modeli kalibre 
etmeye de olanak verirler. 

2- YAPILARI İZLEMEDE 
KULLANILAN MODERN 
YÖNTEMLER 

Yeni bir izleme sistemi kurmak için 
Niemeier ve Wunderlich 1988, Niemeier 
1991, bazı modern yöntemlerin kritik bir 
karşılaştırmasını yapmışlardır; bunlar. 

  



- OTÖS (Otomatik teodolit ölçme 
sistemi) 

- Yersel fotogrametri 

-RölatifGPS(RGPS) 

Baraj izlemeye özgü iş için bu karşı-
laştırmanın özeti Şekil 3'te verilmiştir. 
Daha fazla detaya girmeden, RGPS'in, 
sabit alanlara bağlantı sağlayan, yani ge-
riden denetim (backward control)'e uy-
gun olduğu bu şekilden açıkça görül-
mektedir, fakat şu noktalarda potansiye-
le sahip değildir: 

- tüm nesne noktalarını içermek 

- fiziksel sensörlere bağlanmaya ola 
nak tanımak veya 

- gereken durumlarda milimetre-altı 
duyarlığa ulaşmak. 

3- RÖLATİF GPS (RGPS) 

İzleme için gerekli olan yüksek du-
yarlığa ulaşmak amacıyla, GPS rölatif 
modda kullanılmalıdır; yani, baz vektör-
lerinde veya rölatif bir koordinat küme-
sindeki koordinat farklarında bulunan 
sadece rölatif bilgi kullanılabilir. Burada 
yalnızca rölatif mod incelenecektir. 

3.1   Rölatif GPS'in Durumu 

RGPS'in durumunu karakterize et-
mek amacıyla aşağıdaki noktalar gözö-
nüne alınmalıdır: 

GPS çalışır durumda 

Yaklaşık 23 sağlıklı GPS uydusu şu 
anda uzayda mevcuttur. Sistem hemen 
hemen tamamlanmış ve tam 3 boyutlu 
kaplama alanına 1993?'te ulaşması ge-
rekmektedir (günümüzde bu mümkün-
dür-ÇM). 

  



Seçici Geçerlik (Selective Availabi-
lity-SA)'in yerel uygulamalarda küçük 
bir etkisi vardır. Yerel problemlerde bu 
etki, sonradan duyalıklı (precise) yörün-
geler kullanarak tamamen ortadan kaldı-
rılabilir. Bu duyarlıklı yörüngeler (efe-
meris bilgileri) şu anda mevcut çeşitli 
GPS verileri toplayan ve işleyen mer-
kezlerden temin edilebilir. 

Alıcı maliyetleri 

Ll ve L2 taşıyıcı faz gözlemleri ya-
pan ve 8 veya daha fazla uyduyu sürekli 
olarak izleyebilen jeodezik alıcılar, ünite 
başına yaklaşık 20.000 ile 35.000 ABD 
$ arasında (günümüzde bu fiyatlar 6.000 
ADB$'nın altına düşmüştür-ÇM) bulun-
maktadır. Alıcılar arasındaki başlıca 
fark, tek ya da iki frekansı ölçme potan-
siyeli ve sadece C/A veya C/A ile P-ko-
du kullanmalarıdır. 1993'ten sonra P-ko-
du artık ölçülemeyeceğinden alıcıların 
Y-kodunu kullanma potansiyeline ulaş-
maları gerekmektedir. 

Yüksek duyarlık 

Anten test alanlarında ve yerel ağlar-
da yapılan uygulama ölçmeleri ve dahili 
çözünürlükten, RGPS'in 2-3mm duyar-
lığa ulaşabileceği kanıtlanmıştır; bkz. 
bölüm 3.3. Deformasyon çalışmaların-
daki bir çok uygulama problemleri için 
bu duyarlık yeterlidir. 

Yeterli bir güvenirliğe, ağ noktaları-
nın iki kez bağımsız oturumu ile (çift 
bindirme -ÇM) ulaşılabilir. 

Özetlersek, RGPS'in izleme prob-
lemlerinde kullanımında yüksek bir po- 

tansiyele sahip olduğu görülmektedir. 
Fakat, "RGPS genel bir problem çözücü 
müdür?" veya bu yöntemin sınırlamaları 
ve kısıtlamalarının özellikle deformas-
yon çalışmaları için neler olduğu gibi so-
rular da sorulmalıdır. 

3.2 Hataların GPS Sonuçlarına 
Etkisi 

GPS ve RGPS'in hata bütçesine iliş-
kin çok sayıda bildiri vardır; bkz. Beut-
ler vd. 1989,1990, Gurtner vd. 1989, Se-
ebel989. 

Bütün hata kaynaklan ve artık etkiler 
burada detaylı olarak irdelenmeyecektir. 
Ana hataların GPS gözlemlerinin sonuç-
lan üzerine etkilerinin bir özeti Şekil 
4'te sunulmuştur. 

Beutler vd. 1989'a göre bu etkiler iki 
sınıfa aynlmıştır: 

1. Sınıf   hatalar,   (z,a)   ve   (z, 
a+180°)'da yapılan gözlemler için aynı 
dır; burada z zenit mesafesi ve a ise azi- 
muttur. Bu hatalar, yükseklik hatalannı 
sonuçlara sokarlar, bunlar bazen yatay 
bir eksen etrafındaki dönmeler (rotas 
yonlar) olarak tanımlanabilirler. 

2. Sınıf   hatalar,   (z,a)   ve   (z, 
a+180°)'da yapılan gözlemler için mut 
lak değerce aynı fakat ters işaretlidirler. 
Bu hatalar uzunluk hatalannı doğururlar 
ve bunların sadece ölçek hatalan olduk- 
lan görülmüştür. 

Şaşırtıcı derecede büyük ve özellikle 
yerel uygulamalar için ilgi çekici olan, 
bağıl troposferik hatadır. Düşey tropos- 
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Bu yüzden dikkate değer yükseklik 
farkları olan küçük ağlarda, Gurtner 
vd. 1989'e göre ve Şekil 5'de gösteri-
len troposferik bir model kullanılmalı-
dır. Her bir noktada yapılan meteorolo-
jik ölçmeler, yüksekliğin bir fonksiyo-
nu olarak troposferik zenit düzeltmele-
rini türetmede kullanılmalıdır. Bu mo-
delleme için yersel kırılma (refraksi-
yon) formülü uygulanmalıdır. Bir sınır 
katmanı hAo'nun üstünde her bir mete-
orolojik gözlem, artık gerçeği temsil 
etmez ve Saastamoinen veya Hopfield 
tarafından türetilen (bkz. Seeber 1989) 
genel bir standart-model ile değiştiril-
melidir. 

Yüksek solar aktivitenin olduğu yıl-
larda iyonosfer, kısa zaman periyotla-
nndaki önemli ölçüdeki TEM (Toplam 
elektron miktarı) değişimi ile betimle- 

nir. Bu etkilere bazen ışıldamalar (scin-
tillations) veya hareketli iyonosferik bo-
zunumlar denir; sadece Ll gözlemleri 
kullanıldığında ölçek faktörlerine ve ay-
rıca sinyal sıçramaları (cycleslips) prob-
lemine (yani, tamsayı belirsizliklerinin 
belirlenmesiyle ilgili problemlere) yol 
açar. 

Bir başka önemli hata ise anten faz 
merkeziyle ilintili olandır. Özel anten 
test alanlarında, faz merkezinin (sabit?) 
sapıncı belirlenmelidir. Landestopografi 
ile yapılan araştırmalara göre (Wiget 
1991, 1992), bu sapınçlar bir koordinat 
doğrultusunda 0 ile 14 mm arasındaki 
değerlere ulaşabilmektedir. Bu nedenle 
bu değerler, duyarlıklı mühendislik uy-
gulamalarında gözönünde bulundurul-
malıdırlar. 
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Anten yüksekliğinin ölçümü ise uy-
gulamada karşılaşılan bir başka önemli 
hata kaynağıdır. Güvenilir bir anten yük-
sekliği elde etmek için birbirinden tama-
men bağımsız en az iki ölçme yapılmalı-
dır. Bununla birlikte hangi köşe, kenar 
veya noktadan anten yüksekliğinin öl-
çüldüğü kaydedilmelidir. 

33   Ulaşılabilir Baz Doğruluğu 

Ulaşılabilir baz doğruluğu için bura-
da iki formül irdelenecektir. Beutler vd. 
1989,1990 "ana kuralı" şöyle vermekte-
dir: 

db = J-L mm/km (3) 
b     V 2b 

Burada b baz uzunluğu ve db ise baz 
hatasıdır. Yerel ağlarda bu formül, Şekil 
6'de verildiği üzere, baz hatası olarak 
karşımıza çıkar. 

Baz Bağıl baz hatası Mutlak baz hatası 
b               dbfb db 
[km] [ppm] [mm] 
1 0.7 0.7 
2 0.5 1.0 
5               0.3 1.5 

_10 _____ 022__________ 2.2 

Şekil 6 : (3) eşitliğinden türetilen, yerel 
uygulamalardaki baz hataları 

Bu formül daha uzun bazlar için da-
ha gerçekçi değerler verebilir, fakat kısa 
bazlarda bu hatalar, en azından şu anda, 
çok iyimser değerlerdir. 0.7 milimetre, 

ideal koşullarda en uygun ulaşılabilir 
doğruluğu temsil eder; fakat yazarın uy-
gulamalardan gelen bilgisine göre, 1 
km'ye varan bazlar için en iyi sonuçlar 
yaklaşık 1-1.5 mm doğruluklarıdır 
(Wirth 1991, Wiget vd. 1992, Hollmann 
ve Welsch 1992). 

İkinci basitleştirilmiş hata modeli ise 
Jones (1991) tarafından yayımlanmıştır: 

o2 = a2 + a2 . b2 (4) 

Bu formül, bir sabitin toplamının ka-
residir, burada al istasyon ilintili faktör 
ve a2 ise baz-uzunluğuna bağlı faktör-
dür. Bu faktörler için Jones (1991), aşa-
ğıdaki yaklaşık değerleri vermektedir: 

al : - istasyon ilintili hata s 3 - 7 mm 

bağıl troposfer = 5 - 3 0  mm 

cc2 : - yörüngedeki, iyonosferdeki ve 
(mutlak) troposferdeki etkiler =0,5-1,25 
ppm 

Bu yaklaşık değerler ulaşılabilir 
doğrulukların üst sınırını vermektedir 
ve bunlara az çabayla, her alıcı türüyle 
ve çoğu durumlarda ulaşılabilir. En uy-
gun sonuçlara ulaşmak için birçok önle-
min alındığı duyarlıklı mühendislik ölç-
melerindeki GPS uygulamalarında (4) 
eşitliğinin türettiği yaklaşık değerler 
çok kötümserdir .Gerçek değer -genelde 
olduğu gibi- iki formülün arasında bir 
yerdedir. 

31 



 

 

4. DATUM VE DÖNÜŞÜM 
PROBLEMLERİ 

4.1   RGPS Ölçülerinin Batanın 

Bölüm 3.1'te belirtildiği gibi, duyar-
lıklı GPS uygulamalarında sadece rölatif 
mod kullanılabilir. Ham GPS gözlemle-
rini işleyen çeşitli yazılım paketleri mev-
cuttur. Bu paketlerin bazıları alıcılara 
özgüdür, diğerleri ise bağımsız olarak 
geliştirilmişlerdir. 

Yazılım paketleri arasındaki sayısız 
farklara karşın, tüm bu paketlerin sonuç-
larını karakterize etmek ve özetlemek 
mümkündür. Son çıktılar, aşağıdakiler-
den birisi olacaktır: 

- Baz vektörleri (koordinat farkları) 
AX,ÇAxAx (5) 

- Sabit noktaya ilişkin koordinatlar 
kümesi Xf , Cxx _ (6) 

- Bağıl ve mutlak konumlu koordi 
natlar kümesi Xrxa , Çxxx,r+a       (7) 

ÇA^ matrisi, koordinat farkları için 
kovaryans matrisiyken C^r ve Cxx/+a 
'ler bağıl ya da mutlak konumlu koordi-
natlar kümesi için kovaryanslan temsil 
etmektedir. 

Zaten koordinatlar ya da koordinat 
farkları her zaman, WGS 84'da tanımla-
nan global, kartezyen koordinatlar ola-
rak verilir. Her GPS gözlemi için WGS 
84, mevcut yörünge bilgileriyle gerçek-
leştirilir. Daha detaylı açıklayacak olur- 

sak; WGS 84'in elde edilişi, yaym (bro-
adcast) ya da sonradan sağlanan duyar-
lıklı (precise) efemerislerin ve yörünge 
düzeltme modellerinin kullanıma ba-
ğımlıdır. Bu nedenle bu gerçekleştirme, 
ne tekildir ne de uzun zaman periyotları 
için mutlak olarak sabittir. 

D 
Jeodezik veya mühendislik uygula-

malarında bunun anlamı, jeodezik bir 
ağın datumu GPS bilgileri aracılığıyla 
tanımlanamaz. Ancak GPS, son derece 
duyarlıklı ve yararlı bağıl bilgi verir! 
Yazar deformasyon çalışmalarında şid-
detle sadece ve sadece bu bağıl değerle-
rin kullanılmasını önerir. 

Sadece bağıl bilgilerin nasıl kullanı-
lacağına yönelik bir başka öneri de Ni-
emeier 1992 tarafından getirilmiştir. Bu 
yaklaşımda yalnızca koordinat kümele-
rinin datumsuz denilen kısmı, hesapla-
maların ileri aşamalarında kullanılmıştır. 
Datum-tanımlayan kısmı ise yeterli bir 
ek parametreler kümesi kullanılarak yok 
edilmiştir. Bu çok güçlü bir yaklaşımdır 
ve burada daha detaylı olarak irdelene-
memektedir. 

4.2 Yerel Koordinat Sistemlerine 
Dönüşüm 

Hemen hemen her uygulama işinde, 
yeryüzünün fiziksel yüzeyiyle yfkm ilin-
tili bir koordinat sistemi kullanılmalıdır: 
x ve y-eksenleri, yatay düzlemi temsil et-
meli, z-ekseni de yükseklik bileşenini 
göstermelidir. 3 boyutlu global kartez-
yen koordinat sistemi ile 3 boyutlu yerel 
sistem arasındaki temel ilişki, meşhur 7-
parametreli Helmert Dönüşümüdür. 
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Sayısal olarak değerlendirildiğinde 
bu dönüşüm, küçük ölçekteki yerel ağlar 
için son derece sabit değildir; örneğin, 7 
parametre bağımsız olarak belirlenemez 
(Reinking, 1990). Sabit bir dönüşüm, te-
mel nokta denilen ağın yer çekimi mer-
kezi dahil edilirse gerçekleştirilebilir. 

Bu Molodensky-Balekas yaklaşımın-
da dönüşüm parametreleri, koordinat 
sisteminin orijinine değil temel noktaya 
ilintilenmiştir. Pratik uygulamalar için 
(8) eşitliğini kullanan iki ana yaklaşım 
vardır: 

1. Aynı istasyonların kullanımı 

Bu yaklaşımda en az 3 istasyon koor-
dinatları hem yerel hem de global koor-
dinat sisteminde bilinmelidir. Eğer yer-
sel sistem bir elipsoit üzerinde tammlan-
mışsa yükseklikler de elipsoidal yüksek-
likler olmak zorundadır. Eğer ortometrik 
yükseklikler verilmişse, bunlara karşılık 
gelen elipsoidal yükseklikleri elde etmek 
için duyarlıklı bir geoit gereklidir. Al-
manya'nın batısı için Denker (1989) ta-
rafından cm duyarlıklı bir geoit türetil-
miştir. 

Sadece yerel sistemler veya gerçek-
ten küçük ağlar için bir geoid tanımlan-
masına gerek yoktur. Geoidin etkisi, dö-
nüşüm parametrelerinin düzenli yapısı 
ile giderilecektir. 

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapı-
lan büyük GPS kampanyalarıyla WGS 
84 ile yerel ya da bölgesel koordinat sis-
temleri arasındaki ilişki ortaya konmuş-
tur. Genel olarak bu dönüşüm paramet-
releri, çok duyarlıklı olarak bilinmemek-
te ve esas WGS 84 gerçekleştirmelerinin 
değişkenlik göstermesi gözönüne alın-
mamaktadır; fakat bu parametreler, glo-
bal GPS koordinatlarının yerel sistemle-
re en azından yaklaşık bir dönüşümüne 
olanak tanımaktadırlar. 

5» GPS KULLANILARAK 
YAPILAN DEFORMASYON 
ANALİZLERİ İÇİN BİR 
STRATEJİ 

5,1   Stratejinin Sunuluş» 

İlerleyen kısımlarda şu ana hatlar su-
nulmuştur: 

- Rölatif GPS, izleme projelerinin ço 
ğu için yeterli, yüksek bir doğruluk sağ 
lar, 

- Koordinatların ya da koordinat 
farklarının datumu, mutlak olarak sabit 
değildir; yani, RGPS sonuçlan sadece 
bağıl bilgiler olarak kullanılmalıdır. 

Güçlü bir jeodezik deformasyon ana-
lizinin felsefesi (bkz. Pelzer 1971, Ni-
emeier 1985b), hipotezsiz yani herhangi 
bir istasyonun sabitliğine dayanılmadan 
çalışmaktır. Bu yaklaşımı takiben, refe-
rans ve nesne noktalarının sabitliğinin 
kontrol etmek amacıyla benzeşim (cong-
ruency) testleri yapılmalıdır. 
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Şekil 7'de tanımlanan strateji uygu-
lanırsa, GPS kullanarak güçlü bir defor-
masyon analizi yapılabilir. Bu stratejiyi 
açıklayalım: 

yersel ölçmelerin sonucu olabilir, fakat 
yersel koordinat sistemini kaba yakla-
şık değerlerle de tanımlamak mümkün-
dür. 

  

 

Önceden belirtildiği gibi, bütün pra-
tik projelerin koordinat bilgileri ve yer 
değiştirme vektörleri, yatay ve düşey 
konumların ayrı olarak gözönüne alına-
bildiği bir koordinat sistemine ilintilen-
melidir. Yerel düşey ve yatay doğrultu 
bilgilerinin GPS'te bulunmaması nede-
niyle, (bazı) referans noktalan için yer-
sel olarak tanımlanmış bir koordinatlar 
kümesinin olması gerekmektedir. Bu 
değerler, Şekil 6'da görüldüğü gibi, 

Sadece ağ geometrisinin belirlenmesi 
amacıyla yalnızca RGPS gözlemlerinin 
yapıldığını varsayıyoruz; yani, WGS 84 
sisteminde tanımlı koordinatlar kümesi 
veya koordinat farklarının elimizde ol-
duğunu düşünüyoruz. 

52 1. Spok için Hesaplama 
Adımları 

1. epokta aşağıdaki hesaplamalar ya-
pılmalıdır: 
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• Referans noktalan: 

GPS sonuçlarının yersel datum üzeri-
ne dönüşümü -eldeki koordinatlar küme-
si- yersel koordinat sisteminde tanımla-
nır. 

Bu dönüşümde aynı noktalar yaklaşı-
mı takip edilir, bkz bölüm 4.2. Sonuçlar, 
bu GPS koordinatları kümesi için geçerli 
olan dönüşüm parametreleridir. 

• Nesne noktalan: 

Nesne noktalannın GPS koordinatla-
rı, referans noktaları için belirlendiği gi-
bi, aynı dönüşüm parametreleri kümesi-
ni kullanarak yersel koordinat sistemine 
dönüştürülür. 

Bu dönüşümler sadece koordinatlar 
X için değil aynı zamanda kovaryans 
matrisi CXX için de gerçekleştirilmeli-
dir. 

53   i. Epok için Hesaplama 
Adımları 

Herhangi bir müteakip epok (i. epok) 
için sadece GPS kullanılan ağın geomet-
rik yapısının belirlenmesi, Şekil 7'de 
gösterilen adımlar yapılırsa mümkündür. 

• Referans noktalan: 

GPS gözlemlerinin prosesi yapıldı-
ğında ve GPS koordinatlan kümesi ile 
onlann kovaryans matrisi elimizde oldu-
ğunda, sonraki adım, 1. epok ile i. epok 
ağ geometrileri arasında yapılan güçlü 
bir deformasyon analizidir. S-dönüşüm-
lü deformasyon analizinde Hannover 
yaklaşımını izleyerek (Pelzer 1971, Ni- 

emeier 1985b), 1. ile i. epok arasındaki 
WGS 84 gerçekleştirmelerindeki küçük 
farklara izin verilebilir. 

Sabit olmayan (unstable) referans 
noktalan tanımlanır ve bir sonraki adım 
için elimine edilir, bu adımda GPS koor-
dinatları kümesinin (sabit) referans nok-
talarının yersel koordinatlarına dönüşü-
mü yapılır. 

• Nesne noktalan: 

GPS koordinatlannı yersel koordinat 
sistemine ilişkilendirmek için, sabit refe-
rans noktaları için biraz önce belirlenen 
dönüşüm parametreleri kümesi kullanı-
lır. 

Önemli hareketlerin saptanması, ge-
ri-ileri stratejisi (Niemeier 1985b) veya 
nokta ilintili F-testleri gibi klasik araç-
larla yapılan deformasyon analizleriyle 
gerçekleştirilebilir. 

Yukandaki yaklaşımı izlerken, birin-
ci epokta sadece yersel olarak tanımlan-
mış bir koordinatlar kümesinin elinizde 
olmasına gerek vardır. Bütün izleyen 
epoklarda GPS gözlemlerinin kullanımı-
nın yeterli olduğu görülmüştür. 

5.4   Sayısal Değerlendirme 

PANDA yazılım paketi (Nieme-
ier/Tengen 1988, 1990), bu yaklaşımı 
kullanarak deformasyon çalışmalannm 
sayısal değerlendirmesine olanak tanı-
maktadır. Yazılım, WGS 84 ile çeşitli 
yersel koordinat sistemleri arasında dö-
nüşümler yapabilmekte ve Hannover 
yaklaşımım kullanan deformasyon ana- 
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lizi yapan iyi-tanımlanmış bir modüle 
sahiptir. Ek olarak bu paket, tek veya 
tüm epoklar için GPS ile yersel gözlem-
lerden oluşan birleşik veri kümelerinin 
kullanımına izin vermektedir. 

6- SONUÇLAR 

Bu bildiride iki ana görüş gözönüne 
alınmıştır. îlk olarak, RGPS'in ulaşılabi-
lir doğruluğunun ne olduğu ve bu yük-
sek doğruluğun deformasyon çalışmaları 
için RGPS'i önemli bir yöntem yaptığı 
gösterilmiştir. İkinci olarak da GPS so-
nuçlarının mühendislik ve jeodinamik 
projelerinde yaygın olarak kullanılan ye-
rel koordinat sistemlerine nasıl ilişkilen-
dirilebileceği ana hatlarıyla ortaya kon-
muştur. 

WGS 84 ile yerel koordinat sistemle-
ri arasındaki dönüşüm parametrelerinin 
bilinmesiyle, deformasyon analizi için 
bir strateji, sadece tekrarlı GPS gözlem-
lerine dayanılarak sunulmuştur. 

Özetlersek, RGPS, deformasyon ça-
lışmaları için çok güçlü bir yöntemdir ve 
yakın gelecekte çok daha fazla uygula-
nacaktır. 
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