
 

1-) GPS Ölçülerinin Yapılması 

Ölçülerin yapılacağı tarihlerde kısa bir süre gözlem yapılarak uydu efemerisi 
güncelleştirilmiştir. Bunun sonunda ölçü yapılacak bölgenin yaklaşık koordinatlarına 
göre, bir günlük zaman dilimi içerisinde, uydu sayıları ile uyduların duyarlık 
bilgilerini (PDOP)        ve yörüngelerini gösteren grafikler PCden çıkarılmıştır (Şekil 
2,3). 

Bu bilgiler ışığında günün en uygun ölçü saatlerini ve ölçü sürelerini içeren günde 3 
oturum olmak üzere toplam 6 oturunıluk ölçme planı hazırlanarak, tüm kontrol 
noktalarında GPS ölçüleri iki günde tamamlanmıştır. GPS alıcıları ile. kaydedilen 
sinyallerin oluşturduğu bilgiler. 

® Anlık faz farkı ölçüleri (Datalar.ham ölçüler *.DAT) 
« Yayın efemerisi bilgileri (Broadcast ephemeris data *.EPH) 
» Atmosferik bilgiler (Iyonosfer ve Troposfer bilgileri *.ION) 
• Mesaj bilgileri (Anten yüksekliği ve nokta numarası gibi *.MES) 

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için 
bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97). 

b. GPS Ölçülerinin Analizi 
îki günlük ölçme planına göre yapılan ölçülerin günlük değerlendirilmesi ile 

hesaplanan baz vektörlerinin doğruluklarını belirlemek amacı ile kapalı geometrik 
şekiller oluşturacak biçimde vektör kapanmaları hesaplanmıştır. 

Tîiblo-2 : GPS Kontrol Ağındaki Baz Vektörleri için Üçgen Kapanmaları 
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Tabloda görüldüğü gibi seçilen kontrol noktaları arasındaki baz uzunlukları 
oldukça büyük (> 20 km) olmasına rağmen, tüm oturumlarda vektör kapanmalarının 
oransal hatalarının      0.2 - 2.0 ppm arasında değiştiği görülmüştür. 

]-) WGS-H4 Datumunda Dengeleme 
Hesaplanan baz vektörlerinin ölçü olarak alınması ile dengeleme ; 4076 nolu 

noktanın koordinatları sabit alınarak WGS-84 datumunda yapılmıştır. Dengeleme 
sonucunda 8 noktaya ait WGS-84 koordinatları ile noktalara ilişkin halalar elde 
edilmiştir (Tablo 3). 

2-) Üç Boyutlu Benzerlik Dönüşümü 

WGS-84 datumunda elde edilen bu koordinatların, yersel ölçüler sonucunda mevcut 
olan aynı noktalara ait koordinatlarla karşılaştırılabilmesi için. VVGS-84 
koordinatlarının ülke koordinat sistemine (ED-50 datumuna) dönüştürülmesi gerekir. 
Dalumlar arasında 7 parametreli Bursa-Wolf Modeli kurularak üç boyutlu benzerlik 
dönüşümü yapılmıştır (Tablo 4). 

Dönüşüm sonucunda bulunan 7 parametreden uygulama alanının küçük olması 
nedeni ile gerçekçi dönüklük açılan beiirlenemiyeceğinden dönüklük açılan sıfır 
alınmıştır. GPS bağımsız baz vektörlerinin orijin kayıkhğından (ötelemelerden) 
arındığını göz önünde bulundurarak WGS-84 datumundaki bağımsız baz 
vektörlerine ölçek farkı düzeltmesi getirilerek WGS-84 datumunda hesaplanan 
bağımsız baz vektörleri ED-50 datumuna dönüştürülmüştür. 

3-) ED-50 Datumunda Dengeleme 
ED-50 datumuna dönüştürülen bağımsız baz vektörlerinin ölçü olarak alınması ile 

dengeleme : klasik yöntemle bulunan 4076 nolu noktanın koordinatları yine sabit 
alınarak   ED-50 datumunda yapılmıştır (Tablo 5). 

Dengeleme sonucunda S noktaya ait ED-50 koordinatları ile noktalara ilişkin 
halalar elde edilmiştir Ayrıca dengeleme ile ilgili istatistiksel bilgiler aşağıdaki 
tabloda verilmişin 

Tablo-6 : ED-50 Datumunda Dengeleme Sonucunda İstatistiksel Bilgiler 
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Ortak noktalan oluşturan 8 noktaya ait Gauss-Kruger Projeksiyon düzleminde 
hesaplanan GPS koordinattan ile Klasik yöntemle hesaplanan mevcut koordinatlar bir 
ön bilgi edinmek amacı ile direki olarak karşılaşünlmıştır. Aralarındaki farklar 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo-7 : Projeksiyon Düzleminde GPS Koordinatları ile Klasik Koordinatların 
Karşılaştırılması 

 

Tablo incelendiğinde yukarı değerler arasındaki en büyük mutlak farkın 4013 ve 
4071 nohı noktalarda 21 cm Sağa değerler arasındaki en büyük mutlak farkın ise 4007 
nolu noktada      49 cm olduğu görülmüştür. 

Ayrıca GPS ve Klasik ölçülerle farklı elde edilmiş eşlenik noktaların koordinatları 
arasında Helmen Benzerlik dönüşümü yapılmıştır. Dönüşüm sonucunda, eşlenik 
noktalar arasındaki farklar hesaplandığında. 4118 nolu noktada x-yönünde maksimum 
- 9.2 cm. 4007 nolu noktada ise y-vönündc maksimum - 21.6 cm fark bulunmıişlur. 

Dönüştürülen tüm eşlenik noktaların tesl edilmesi sonucunda, noktaların 
koordinatlarının birbirleri ile uvıışumlu olduğu, uyuşumsuz nokta bulunmadığı 
görülmüştür. Yapılan ölçek testinde ise. 
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T =12.737 > F = 4.750 

olduğundan dolayı ölçek uyuşumunun bulunmadığı, ölçek parametresinin anlamlı ve 
gerekli olduğu ortaya çıkmıştır. 

e. Eğik Uzunluklar ve Uzay Açılan 

Doğada değişmeyen büyüklüklerden biri uzunluk diğeri ise açılardır. Bu nedenle 
ED-50 datumuna dönüştürülmüş GPS bağımsız baz vektörlerinin serbest dengelenmesi 
sonucu elde edilen eğik kenar uzunlukları ile klasik yöntemle belirlenmiş mevcut 
koordinatlardan hesaplanan değişik kombinasyonlardaki 28 tane eğik kenar uzunluğu 
karşılaştırılmış ve aralarındaki farklar ile bunların oransal hataları hesaplanmıştır. 

Değerler incelendiğinde, eğik uzunluklar arasındaki en büyük mutlak farkın 4007-
4061 nolu noktalar arasındaki 36.7 km'lik bir uzunlukta 57.1 cm. En büyük relatif 
farkın ise. 4007-4041 nolu noktalar arasında 17.3 km'lik bir uzunlukta 18.3 ppm 
olarak hasaplanmıştır. 

Aynı şekilde diğer değişmez büyüklük olarak klasik yöntemle belirlenmiş mevcut 
koordinatlardan hesaplanan uzay açılarının. ED-50 datumuna dönüştürülen GPS 
bağımsız baz bileşenlerinin serbest dengelenmesi sonucu elde edilen uzay açıları ile 
değişik kombinasyonlardaki 48 uzay açısı karşılaştırılmış ve aralarındaki farklar 
hesaplanmıştır. 

Değerler incelendiğinde, uzay açılan arasındaki en büyük mutlak farkın 4013-
4007-4041 nolu noktalar arasında 3".56 olarak hesaplanmıştır. 

GPS ile elde edilen sonuçların eski klasik ağa göre çok daha duyarlı olduğu 
düşünüldüğünde söz konusu farkların klasik yöntemle belirlenmiş ağdan 
kaynaklandığı söylenebilir. 

9. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Şehir nirengi ağlarının GPS yöntemi ile analizinde örnek olarak seçilen 
İstanbul Metropolitan Nirengi Ağının duyarlığını ve güvenirliğini belirlemek amacı ile 
ağ üzerinde homojen bir şekilde dağılmış 8 kontrol noktasında GPS ölçüleri 
yapılmıştır. 

Bu ölçüler sonucunda WGS-84 datumunda hesaplanan noktaların koordinatlarını, 
ülke koordinat sistemine dönüştürmek için iki farklı sistem arasında yapılan üç boyutlu 
dönüşüm sonucunda 5.29 ppm'lik bir ölçek farkı olduğu görülmüştür. Belirlenen ölçek 
farkı tamamen İstanbul metropolitan nirengi ağını içeren bölge ile ilgilidir. Bu 
bölgenin dışında kullanılamaz. 
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Başka bir deyişle klasik yöntemle koordinatları belirlenmiş metropolitan nirengi 
ağının. GPS ile yeniden ölçülmesi sonunda hesaplanacak koordinatları arasındaki 
bölgesel parametreler ancak İstanbul metropolitan nirengi ağı için anlam taşımaktadır. 
Bölgesel belirlenmiş parametreler yöntemin matematiksel modelinde yer almakla 
beraber yöntemin uygulanabilmesi için gerekli koşul değildir. 

GPS yöntemi ve klasik yöntemle ayrı ayrı hesaplanmış koordinatlar arasında 
yapılan Helmert Benzerlik dönüşümü sonucunda, nokta koordinatlarında X-yönünde 
maksimum    - 9.2 cm.  Y-yönünde maksimum -21.6 cm farklar elde edilmiştir. 
Dönüşüm sonrası ortalama nokta konum hatası ise. 17.1 cm bulunmuştur. 

Dönüşüm sonrası yapılan uyuşum testi sonucunda, iki farklı sistem arasında 
anlamlı ve gerekli ölçek farkı okluğu görülmüştür. Noktaların uyuşıımlu çıkması ise. 
klasik yöntemle oluşturulan İstanbul metropolitan nirengi ağının geometrisinin ve 
ölçülerinin iyi olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Bununla beraber İstanbul'un çok hızlı gelişimi sonunda bugünkü yerleşim ve 
mücavir alanlarının genişliği göz önüne alındığında. İstanbul metropolitan nirengi 
ağının kapladığı alanın yeterli olmadığı görülmektedir. 

Mevcut olan bu ağın iyileştirilerek. Kocaeli-Tckirdağ illeri ile Karadeniz ve 
Marmara denizi ile sınırlı. İstanbul ilinin tamamım kapsayacak biçimde, uydu 
tekniklerine uygun hazırlanacak yönetmeliklerin öngördüğü şekilde GPS yöntemi ile 
metropolitan nirengi ağı genişlclilmelidir. 

Böylece öngörülecek genişletme ile yeniden kurulacak olan İstanbul metropolitan 
nirengi ağı. İstanbul'da yapılabilecek büyük projelerde, çok daha güvenilir duvarlı bir 
altlık oluşturacaktır. En ideali ise. tüm ülkeyi kaplayan homojen ve duyarlı bir temel 
ağın tesisi düşünülmelidir. 
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