
 



DERGİDEN MEKTUP 

Bu sayımızda dergi kapağından da anlaşılacağı gibi ana konu olarak, 
gelişen teknoloji ile mesleğin devrimlerinden biri olan Evrensel Ko-
num Belirleme Sistemi GPS (Global Positioning System) ile ilgili 
Cumhuriyet Gazetesi eki Bilim Teknik Dergisinde çıkan "Elektronik 
Harita Dönemi" ve Almanya'da çalışan bir meslektaşımızın hazırladı-
ğı "GPS'nin Geleceği ve Pratik Örnekler" başlıklı yazılar ile GPS'ni 
aldık. 
Yine meslektaşlarımızın yararlanabileceği konuları içeren yazılarla 
devam eden bu sayımızda, bilimsel bir tartışmayı başlatmayı da amaç-
ladık. 
Evet, Ülke Yüzey Ağı Sıklaştırma Projesinin gündemde olduğu bu 
günlerde, GPS gibi teknolojik devrim de gündemde olduğuna göre; 

1 - Ülke Yüzey Ağı gereklimidir? 
2 - Gerekli ise ne oranda gereklidir? 
3 - Var olan ağı yaşatmak ve iyileştirmek yeterlimidir? 

Bu konuda tüm meslektaşlarımızın yazı ve incelemelerini beklerken 
gönderilen yazıların aynı anda başka dergilere gönderilmemesini, öz 
Türkçe yazılmasını ya da gereken sözcüklerin yanma ayraç içinde öz 
Türkçe açıklamasının konulmasını diler saygılar sunarız. 

Yayın Kurulu 
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BİLİM DÜNYASINDAN HABERLER 

ELEKTRONİK HARİTA DÖNEMİ 

Cumhuriyet 
Bilim Teknik Dergisi 

Sigara kutusu büyüklüğündeki uydu haberleşmeli cihaz, pusula ve hari-
talar dönemini bitirecek ve 100 metre içinde yerleri belirleyecek 

Harita ve pusulayla yapılan deniz yolculukları yakında tarihe karışabilir. Ünlü 
Amerikan şirketi Rockwell, dünyanın herhangi bir bölgesinde 100 m.'lik bir mesafe 
içinde yolcunun nerede bulunduğunu gösterecek elektronik bir aygıü yakında piya-
saya çıkaracak. Elektronik bir panoyu andıran iskambil kâğıdı boyutundaki bu ci-
haz, Amerikan askeri uydularından aldığı sinyallerle doğrultuyu buluyor. Rockwell 
bu aygıtı 450 dolara satmayı tasarlıyor. Deniz taşıtlarına yerleştirilecek olan bu ci-
haz arabaların, kamyon ve traktörlerin yönlerini bulmalannlda sağlayacak. 
Rockweîl'in aygıü Pentagon'un Naystar evrensel yönlendirme sistemine (GPS) da-
yanıyor. Her bir Navstar uydusu kendine ait sinyali ve sinyalin gönderildiği zamanı 
devamlı olarak bildiriyor. Bu sinyal, üst üste tekrar edilen önceden belirlenmiş bir 
dizi rakamdan oluşuyor. Uyduların yörüngesi, dünya üzerindeki herhangi bir nokta-
dan 3-4 uydunun aynı anda görülmesini sağlayacak biçimde düzenleniyor. 
Yeryüzündeki alıcılar, tüm bu sinyallerin örnekler toplayarak zamanlarını saptaya-
cak pilli bir saat içeriyor. Bu alıcılar gönderilen sinyalin, içerdikleri sinyal örneği 
ile olan uzaklığını belirleyecek uydudan ne kadar sürede sinyal ulaştığını hesaplıyor-
lar. 
Ayrıca alıcı devresinde uyduların yönüyle ilgili bilgiler de depolanıyor. Böylece alı-
cı, bulunduğu yeri uyduların doğrultulanyla karşılaştırarak kendi yönünü saptıyor. 
GPS ulaşım dışında çeşitli araştırmalarda da kullanılıyor. Örneğin, Montana'nın uç-
suz bucaksız tarlalarında çiftçilerin gerektiği oranda tohum ekebilmesi, gübreleme 
ve ilaçlama yapabilmesi amacıyla 1986'dan beri Montana Üniversitesi çalışmalar 
yürütüyor. 
Uzaydan çekilen fotoğraflardan yararlanarak bilim adamları toprak testlerinden, yıl-
lık ürün miktarından oluşan bir veri tabanı hazırlayıp tarlanın potansiyelini ve ihti-
yaçlarını belirlediler. Daha sonra GPS alıcılarını devreye sokarak, tarlanın çeşitli kı-
sımlarını değişik karışımlarla gübrelemek üzere ayrı bölümlerde azot, fosfor, kükürt 
ve potasyum barındıran gübreleme makinesini kullandılar. 
Ekip bu yaz, biri GSP'yle yönlendirilmiş gübreleme yönteminin uygulandığı, diğeri 
ise bilinen şekilde gübrelenmiş iki tarladan ürün toplayacak. Bilim adamları bu sis-
temle buğday üretiminin uygulandığı, diğeri ise bilinen şekilde gübrelenmiş iki tar-
ladan ürün toplayacak. Bilim adamları bu sistemle buğday üretiminin artacağını ve 
yeraltı sularını kirleten nitrat artıklarının azalacağını umuyorlar. Öte yandan deniz 
kaplumbağalarının, Amerikan geyiği ve kutup ayılarının göçlerinin incelenmesi için 
de GPS alıcılarından yararlanılması düşünülüyor. Hayvanlar okyanusları, ormanları, 
buzulları aşarken gönderdikleri sinyallerle gittikleri yönle ilgili ipuçları verebilecek-
ler. (a.h.n.s) 
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GPS'NÎN GELECEĞİ VE PRATİK ÖRNEKLER 

Yüksel ALTINER PeterFRANKE 1. GİRİŞ 

Günümüzde (2 Ocak 1991 tarihi itibarıyla) 6'sı Blok I ve 10'u Blok II gru-
buna ait olmak üzere toplam 16 yapay uydudan oluşan (Tablo 1) Global po-
sitioning System, kısa adıyla GPS jeodezik çalışmalarda geleceğin sistemi 
olma özelliğini koruyor. Körfez krizinde, Suudi Arabistan'a yerleştirilen 
Amerikan askerlerinin bir cep hesap makinesi büyüklüğünde GPS alıcılany-
la donatılması ilk aşamadagerçek kuruluş nedeni olan askeri kullanımı göz 
önüne getirse de, üç boyutlu konum belirleme, yer dönme parametreleri, gra-
vitasyon sabitelerinin hesaplanmsı gibi genellikle matematiksel jeodeziyi 
kapsayan ilk sivil çalışmaların ardından sistemdeki uydu sayısının artması 
sayesinde, uydu konum geometrisinin sonuca negatif etkisinin azalması, alı-
cıların geliştirilerek dörtten fazla uydudan gelen sinyalleri aynı anda kayıt 
yapabilmesi ve dolayısıyla Ölçü sayısının çoğalması, artan tecrübeler ışığında 
ölçüleri etkileyen etkenleri daha hassas belirleyen değerlendirme prog-
ramlarının ortaya çıkması, GPS'nin mühendislik jeodezisi olarak adlandırdı-
ğımız branşa da etkin olarak girmesine neden oldu. 
Geleneksel metodlara nazaran, daha ekonomik olan sistemin sürekliliğinin 
devam ettiği takdirde, bugün her geminin vazgeçilmez bir parçası olan GPS 
alıcılarının, ilerde üretilecek her otomobilin bir köşesinde yerini alacağını 
düşünmek hayal olmasa gerekir. 
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2. Pratik Örnekler 

Bu çalışmada amaçlanan, sistemin yapısı ve code - faz ölçülerinin değerlen-
dirilmesi hakkında bilgi vermek yerine (Bu konuda çok sayıda Türkçe ve ya-
bancı dilde eserler bulunmaktadır), pratik örneklerle okuyucuya sistemin —
kullanıldığı alanlardan bazılarının tanıtılmasıdır. Bu tanıtımda ağırlık noktasını, 
hassas netice alınması nedeniyle yapay uydulara yapılan ölçüler yardımıyla 
relatif anlamda koordinat farklarını belirleme oluşturacaktır. Yani, noktalardan 
birinin koordinattan (X, Y, Z) sabit tutularak, diğer noktanın sabit tutulan 
noktaya nazaran koordinat farklarını hesaplamaktır. Dolayısıyla, iki nokta 
arasındaki kenar uzunluğunu (Baz) belirlemektir. 

 

GPS yardımıyla baz belirlemede hassasiyet (günümüzde 1 ppm) uzaydaki 
yapay uyduların yörünge hassasiyetleriyle doğru orantılıdır. 

Tablo 2'de literatürlerde bu konuda yaklaşık bir formül olarak kabul edilen 
(db/b - dr/r) yardımıyla baz ve uydu yörünge hassasiyetleri arasındaki ilişki 
açıklanmıştır. Formülde db (Baz hassasiyeti), b (Baz uzunluğu), dr (Yörünge 
hassasiyeti) ve r de (Uydunun yer küreye olan uzaklığı) anlamını taşımakta-
dır. 

Tablo 3'de ise konuyla yakından ilgili kuruluşların en fazla ilgi gösterdikleri 
çift frekanslı GPS alıcılardan Mini - Mac 2816, Ashtech XII ve Trimble 
4000SST'nin 1991 yılı başındaki fiyat durumları açıklanmıştır. 

6 
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2.1 Avrupa Tüneli'nde GPS Ölçmeleri 

Avrupa kıtası ile İngiltere'yi birbirine bağlayacak olan Avrupa Tüneli'nin ap-
likasyon çalışmalarında, yüksek bir prezisyona ulaşabilmek için büyük çaba 
sarfedildi. 1986 yılma kadar gerçekleştirilen ilk çalışmalarda (1972 - 1975), 
geleneksel metodlarla kenar, açı ve bir kaç noktada azimut ölçüleri yapılarak 
bir konum ağı meydana getirildi (Şekil 1). Bu ağın "En Küçük Kareler Me-
todıTna göre yapılan dengelemesinde arzulanan sonuca ulaşılamadığı görüldü 
(Varyans -F 4 ppm. Tünelin 40 km'yi bulan su altındaki bölümü için -F 16 
cm). Bunun üzerine, yapımı üstlenen kuruluşlarca görevlendirilen "Nor-
tech" firması 1987 yılındaki tünelin Fransa ve İngiltere bağlantı kısımlarında 
3'er nokta tespit ederek, toplam 6 noktada çift frekanslı GPS alıcısıyla "Tl 
4100" ölçüler yaptı. Bu ölçüler sonunda belirlenen kenarlar, geleneksel me-
todlarla elde edilenlerle birlikte "Institut Geopraphique National (IGN, 
Paris)" kuruluşunca yeniden dengelendiler. Bu ikinci dengeleme işleminde, 
ağın iç hassasiyetinde 1 ppm'lik bir sonuca ulaşıldı (Su altındaki tünel uzun-
luğ için -F 4 cm. Açılardaki incelik 0,7cc). Nokta koordinatlarının hesabında 
(Jeodezik Koordinatlar) elipsoid olarak "Uluslararası EIipsoid"in boyutları 
(Referenz Elipsoid) göz önünde bulunduruldu. Jeodezik Koordinatlar daha 
sonra iki boyutlu (X,Y) koordinat sistemine transfer edildiler. (Jacops, 
1989). 

2.2 Otobanda (A44) GPS Ölçüleri 

Federal Almanya'nın Düsseldorf şehrinde (Meerbusch - Ilverich ve Lohau-
sen arası) Ren nehri üzerinden geçecek olan otobanın (A44) planlaması ça-
lışmalarında, nehrin her iki yakasında belirlenen ölçü noktalarında yeşil saha 
nedeniyle görüntü bağlantısı olmaması sonucu, noktalarda görüntü bağlantı-
sına gerek duyulmayan GPS'den yararlanma yoluna gidildi. Nehrin her iki 
yakasında 3'er nokta tespit edilerek oluşturulan (Şekil 2) 2500 x 500 m bo-
yutundaki ağda (Ağda bağlantı noktası olarak 77 numaralı nirengi noktası 
alındı) GPS ölçüleri yapıldı. Daha sonra da, nehrin sadece bir yakasındaki üç 
nokta arasında elektronik uzunluk ölçülerle kenar uzunlukları belirlendi. 
GPS ölçülerinin değerlendirilmesi sonucu elde edilen kenarlar, elektronik 
uzunluk ölçerlerle belirlenen kenarlarla karşılaştırıldığında (Fark 1 km'de 1 
cm) GPS ile amaca hitapeden bir hassasiyete ulaşılabileceğini onaylanan bir 
sonuç ortaya çıktı (Beckmann, 1990). 
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2.3 Poligon Ölçülerinde GPS 

1989 yılının Ekim ayında, bir yan sokağın ana sokakla bapantısınm belirlen-
mesi amacıyla 6 poligon noktasında birden (Şekil 3) 15 dakikalık süreyle 
GPS ölçüleri yapıldı Değerlendirme sonucu elde edilen nokta koordinatları 
ile geleneksel metodlarla elde edilen koordinatları ile geleneksel metodlarla 
elde edilen koordinatlar arasındaki en büyük farkın (Koordinat sisteminin 
her üç yönünde de) 0,9 cm olduğu tespit edildi (Beckmann, 1990). 
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