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KONUM BELİRLEMEDE YENİ TEKNOLOJİLER 

Turgut UZEL 

ÖZET 

B u ma kalede, jeodezik a ma ç l a r  t e i n  kullanılan © k s l r a  — 

terrefllrtal konum b e l i r l e m e  t e k n i k l e r i  t a n ı t  timak ta v© bunlar 

hakk ınd a kar$ ıla ;l  ir ma it  b i l g i l e r  veri lme kted ir.  

1.GÎRÎS 

Konum belirleme, "durağan veya hareket halindeki ob-
jelerin konumlarının belirlenmesi" olarak tanımlanmaktadır, 
/I/. Bu bağlamda bir objenin konumu: 

*. îyi tanımlanmış bir koordinat  sistemine göre  ge-
nellikle Uc koordinat değeri ile, 

*. Bir noktayı lokal bir koordinat sisteminin  oriji-
ni olarak alan diğer bir noktaya göre 

belirlenebilir. Bunlardan ilkine nokta konum belirlemesi, i-
kincisine ise bağıl konum belirlemesi denir. Özellikle kine-
matik uygulamalarda nokta konum belirlemesi yerine gerçek ko~ 
konum belirlemesi terimi kullanılır. 

Eğer durağan bir objenin konumu belirlenecekse buna 
statik konum belirleme, hareketli bir objenin konumu belirle- 
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lenecekse buna kinematik konum belirleme denir. 

Ekstraterrestrial konum belirleme sistemi, dünyanın 

etrafındaki bir yörtlngede; veya daha uzak bir mesafede bulunan 

bir cisimden yayınlanan veya yansıyan bir elektromagnetik 

dalgayı kullanarak yerytiztjndeki veya yerytiztlne yakın noktala-

rın konumlarını saptayan bir sistemdir. 

Ekstraterrestrial konum belirlemede eskiden optik 

sistemler ve radyo dalgalarlyla uzaklık öicUnıU ile doğrultu 

bulma sistemleri* nden yararlanılmakta idi. GUnUmUzde ise: 

* Transit 
* ÂRGOS 
* GPS 
* VLBI • ■ •    . 

* Ay ve uyduların uzaklıklarını belirleyen sistem' 
ler kullanılmaktadır. Gelecekte ise: 

* Geostar 
* NÂVSAT 
* Uydular yardımıyla konum belirlemede yeni gelişmeler 

gtincel olacaktır . 

2. ESKÎ SİSTEMLER 

Pozisyonel astronomi hariç uzay teknolojisine dayanan 

tüm ekstraterrestrial teknikler, 1957"den sonra geliştiril-

miştir. Geçmişte, uydu fotoğrafisi, C ve S band radar sistem-

leri, GRARR CGoddard range and range rate), SECOR Csequantal 

collation and range) ve minitrack sistemleri kullanılmıştır. 

Son iki sistemden halen uzay araçlarının izlenmesinde ve yö-

rüngelerinin belirlenmesinde yararlanılmaktadır. 

Doğrudan doğruya arazi koordinatları saglanamamasına 

rağmen uydu altimetresi /2/ ve uydudan uyduya izlenie'den de 

söz edilmelidir. Bu teknikler, deniz ytlzeyi , jeoid ve dtlnya-

nın gravite alanı Üzerinde yararlı bilgiler sağlarlar. 

2.1. OPTİK SİSTEMLER 

Optik sistemler, elektromagnetik spektrumun görtinen 

kısmını kullanan sistemlerdir. Bu tanım, teodolit ve sekstan-

tın kullanıldığı astronomik konum belirleme ile laser uzaklık 
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ölçer'i de kapsar. ,    - - ı  < ■  >  

Optik sistemler, uzunlukları incelikle ölçerler. Bun-

larda basit dUrbtlnden 60 cm izleme kameralarına kadar araçlar 

kullanılır. Eskiden bu sistemler, hem uydu izlemesinde yani 

yörllnge belirlemesinde hem de arazi konum belirlemesinde 

kullanılmıştır. İzleme kameralarıyla, jeodezik bakımdan ya-

rarlı sonuçlar alınmıştır, /3s. 

Bir izleme kamerası, bir seri uydu görUntUstinU veya 

bir fotoğrafik göruntUyU, fondaki yıldızların görüntüsüyle 

birlikte kaydeder. Poz zamanı da incelikle kaydedilir. Banyo 

edilmiş film Üzerindeki uydu görüntüler inin konumları, görtin-

tU alanındaki yıldızlara göre ardarda ölcttlUr . Eğer yıldızla-

rın konumları biliniyorsa o zaman uydunun deklinasyonu ve to-

posentrik rektazensiyonu saptanabilir. Bilinen kamera koordi-

natlar ıy la bir araya gelen bu verilerle uydunun yörüngesi de 

saptanabilir. îlave gözlemlerle incelik artırılır. 

Bu teknik kullanılarak birkaç Uc boyutlu ag tesis e-

dilmistir. Bunlardan biri dllnya çapındaki BC-4 uydu triyangti-

lasyon ağı'dır. PAGEOS balon uydusu'na Wiİd BC-4 kamerala-

rıyla yapılan gözlemlerle 43 istasyonun koordinatları hesap-

lanmıştır. Bu istasyonların bağıl konumları, yaklaşık 5 met-

relik bir hesap inceliğiyle saptanmıştır. Uydu fotoğraf isini 

kullanarak yapılan konum belirlemesinde birçok hata kaynağı 

yüzünden, henliz, daha btiytik bir inceliğe erişilememiştir. Bu 

kötU etkenler, atmosferik tlirbilasyon yUzUnden uydunun parıl— 

daması ve fotoğrafik emülsiyondaki distorsiyonlardır. Geliş-

tirilen yeni teknikler, bu sistemi tamamen ortadan kaldırmış-

tır. 

2.2. RADYO UZAKLIK ÖLÇME VE DOĞRULTU BULMA SİSTEMLERİ 

Elektromagnetik spekt.rumun radyo dalgaları kısmı da uydu 

jeodezisinde kullanım alanı bulmuştur. Bu alan, yaklaşık 100 

yıl içinde dUnyanın şeklinin belirlenmesinde İlk gerçek 

gelişmeye önderlik eden son zamanlarda atılan uydulardan gön-

derilen radyo dalgalarının Doppler değişimi çalışmalarıdır. 

Uydu izleme ve yörtlnge belirlemesi için birkaç radyo sistemi 

geliştirilmiştir. Bunlar, C- and S-band , radar .GRARR, SECOR 
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ve M1N1TRACK (NASA)*dır. 

C arid S band radarları, Amerika Savunma Bakanlığı ve 

NASA tarafından ortaklaşa isletilmektedir. Uyduya doğru yön-

lenen radar pulsleri, ytizeyden yansıyarak veya bir sponder 

tarafından gönderilerek geri gelir. Elektromagnetik dalganın 

gidis-döntlş zamanı ölçtiltirek uzaklık hesaplanır. 

GRARR, yerytlzttndeki bir antenden yayınlanan S-band 

sinyallerini almak Üzere uyduda bulunan bir transpondere gön-

derir- Yayınlanan ve alınan modUlasyonlarin bağıl fazları, 

uydu uzaklığının bulunmasını sağlar. GRARR*in uzunluk ölçme 

inceliği yaklaşık 5m dir. 

Minitrack veya Prime Minitrack, NASA'nın ilk izleme 

sistemleridir. Bu sistemler, uydulardan yayınlanan bir sin 

yalin bağıl fazını ölçen bir çift çapraz enterferometreden o- 

lusur. Minitrack'la uydunun yüksekliği ve semti, yaklaşık 20" 

ye kadar belirlenebilmektedir. : 

Sekil 1. Ekstraterrestrial teknikler 
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3. GÜNÜMÜZDE KULLANILAN SİSTEMLER 

Glintimuzde kullanılan ekstraterrestrial sistemler, şe-

matik olarak Sekil 1 * de gösterilmiştir. Bu sistemlerden sade-
ce konum değil bunun yanışıra dtlnyanın grayite alanını tanım-

layan katsayılar ve dönme eksenine ilişkin bazı jeodezik ve 
Jeofizik bilgiler de sağlanabilir. 

3.1. TRANSÎT UYDU KONUM BELİRLEME 

Sputnik l'in yörlingeye sokulmasından sonra A.B.D. 
Jhons Hopkins Üniversitesi Fizik Laboratuvarı'ndaki bilim a-
damları tarafından yapılan deneyler» uydunun yayınladığı rad-
yo dalgalarının Doppler değişimleri analiz edilerek uydunun 
yörüngesinin saptanabileceğini gösterdi; Eğer bir uydunun ko-
numu, konumu bilinen bir istasyonda Doppler değişimini ölçe-
rek saptanabilirse o zaman istasyonun konumu belirlenebili-
yordu. Bu bulgu, genellikle Transit olarak anılan NNSS CNavy 
Navigation Satellite System)'in geliştirilmesine yol açtı. 

İlk prototip Transit uydusu» 1961* de yörlingeye yer-
leştirildi. Birçok test uydusunun atılmasından sonra bu sis-
temin çalıştığı» 1964 yılında açıklandı. 1967*de ise sivil 
kullanıma acildi. 
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Transit sistem Uç bileşenden oluşur. Bunlar, uydu iz-
leme ve kontrol, uydular Ve kullanıcılar*dır. 

Sistemi oluşturan 6 uydu halen tamamiyie islemekte-
dir. Bu altı uydunun dördll eski Oscar tipi ve diğer ikisi ise 

geliştirilmiş NOVA sınıfı' uydudur. 

3.2. ARGOS 

Konum belirleme i'cin Doppler etkisini kullanan öteki 
uydu sistemi ARGOS' tur. Bu, CNES (Fransız Ulusal Uzay Çalış-
maları Merkezi), NASA ve NOAA (Amerika Ulusal Okyanus ve At-

mosfer Dairesi)'nin ortaklasa çalışmalarının bir UrUnUdUr. Bu 
sistemde, Transit sisteminin aksine transmitterler, kullanı-
cılar tarafından çalıştırılır. Alıcılar ise uydulardır. Ok-
yanus veya navigasyon şamandrası, radyosond balonu. Uzak hava 
istasyonu gibi platformlar Üzerindeki Argos transmitteri, 
platformun sensorlarindan peryodik olarak bilgi taşıyan bir 

sinyal yayınlar. Gecen iki Amerika  ROS/N sınıfı hava uydusu, 
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bu sinyali toplar ve algılayıcının verileriyle birlikte Dopp-
ler değişimleri boyunca kaydeder. Uydu, Uc izleme istasyonun-
dan birinin görtls alanında iken bu veriler ardışık olarak 
geri oynatılır. Wallops Island, Virginia, Gilmore Creek. A-
laska ve Lannion'daki izleme istasyonları, verilerini Süit-
land (MarylandVdaki NOAÂ Servisi'ne aktarır. Burada veriler 
ayıklanır ve Toulouse (Fransa)*daki Argos Veri İsleme Merke-
zi'ne gönderilir. Bu veriler, algılayıcı verileriyle birlikte 
teleks veya mektupla platformun operatörüne taşınır. 

Argos alıcı sistemi, ilk kez İ978*de yörüngeye otur-
tulan TIROS/'N prototipinde uygulanmıştır. Bundan sonra sıra-
rasıyla diğer TIROS/N uyduları, MOAA-6 ve MOAA-IO da Argos 
Veri Toplama Sistemi *ni taşımıştır. 

3.3. UYDU LASER UZAKLIK ÖLÇME SİSTEMİ 

SLR uydu laser uzaklık ölçme sistemi'nin ilke seması 
Sekil 1* de gösterilmiştir. Kısa ye yoğun bir laser pulstl, 
bir ktlp-köşesi geri-yansıtıcı taşıyan uyduya gönderilir. Geri 
dönen fotonlar toplanır ve duyarlı bir ioto-cogaltıcı tüple 
kontrol edilir. Uzaklık, pulsun cıkıs ve geri dönUş zamanları 
arasındaki farktan 

g = C C t . - t  ) / 2 d    g 
formülüyle hesaplanır. Bu formüldeki C, ışığın boşluktaki hı-
zıdır . 

İlk SLR uygulamaları 1960'ların ilk yıllarında başla-
dı. Halen dtinya çapında, presizyonlu ölçümler yapan 2S sabit 
SLR sistemi vardır. Buna ilaveten NASA, 8 tane MOBLAS sınıfı 
hareketli, 4 tane TLRS kolay taşınabilir sistem ve daha önem-
lisi 2 tane TLRS taşınabilir sistem geliştirdi. Bunlardan son 
ikisi Avrupa'dadır. 

SLR sistemlerinin cogu, kısa pulsltl bir neodimi yum 
YÂG laser kullanır. Bunun Ürettiği ışığın dalga boyu S32 na-
hometredir. Genellikle verici ve alıcı optikler ayrı ayrıdır. 
Alıcı teleskobun merceğinin çapı, 30 cm kadardır. Bu sistem-
lerin alma duyarlığı, 1—100 foton arasında değişir. En iyi 
tek vuruş, uzaklık inceliği, 2 cm r.m.s. tir. 

SLR verileri, istasyonlardan alınan  5-30 gtinlUk per- 
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yot ölçümler i *- bir likte değerlendirilmek suretiyle ve dinamik 

yaklaşım kullanılarak analü(ı edi lir . İstasyonların konumları, 

yörllnge elemanları ve değişik sapmalar aynı anda belirlenir. 

SLR ile dttnya Üzerindeki baz uzunlukları, 3-5 cm in-

celikle belirlenebilmektedir. SLR ağları, dUnyanın dönme pa-

rametreleri değerlerini de incelikle belirlemeye yaramıştır. 

LÂGEOS ve STARLETIE basta olmak Üzere geri yansıtıcı-

larla donatılmış 15* teri' fazla uydu, dUnyanın etrafındaki yö-

rlingelere yerleştirilmiştir. Son yıllarda Japonlar da AJİsi 

isimli bir yansıtıcı uydu yerleştirmişlerdir. 

Bu sistemle, dtthya ile ay arasındaki uzaklık da bir-

kaç özel istasyondan ölctllmÜstUr . ÖlçUmde kullanılan yansıtı-

cılar, Âpollo 11,14 ve 15 1le ve iki Sovyet uzay aracı vası-

tasıyla ayın ylizeyine yerleştirilmiştir. 

3.4. VLBI . '. 

Çok uzun baz entefferometresi, btltUn ekstraterrestri-

al tekniklerin en inceliklisidir. Başlangıçta, astronomlar 

tarafından, radyo-teleskoplarm cözUmttnU daha duyarlı hale 

getiren bir alet olarak geliştirilmiştir. İlk kez 1967 yılın-

da, birbirinden bağımsız çalışan Amerikalı ve Kadadalı astro-

nomlarca test edilmiş ve bir jeodezik sistem olduğu kanaatma 

varılmıştır. 

VLBI, dalgalarin enterferanşı ilkesini kullanır ve 

optikteki Young'in girişim deneyine çok benzer. Kuasar veya 

diğer bir kompakt ekstragalaktik cisimden gelen sinyaller, 

iki veya daha fazla sayıdaki radyo teleskoplarının . antenle-

riyle alınır. Bu sinyaller kuvvetlendirilir ve bir hidrojen, 

îiıaser frekans standardı" nın kontrolü altındaki bir alçak fre-

kans bandına iletilir. İletilen bu sinyaller, sayısallaştırı-

lir, zaman etiketleri konur ve geniş bandlı manye,ti4c, teybe 

kaydedilir. Sonra bu teyp kayıtları, bir işlejn merkezinde 

yeniden dinlenir. İşlemci,^ radyo-teleskop çiftinden gelerek 

teyplere kaydedilen bu sinyalleri geciktiren ve çoğaltan kom-

pUter kontrollü çapraz korelatördlir . Bu işlemcinin çıkısı. 

Young deneyinin franjlarına eşdeğer örneklenmiş çapraz kore-

lasyon fonksiyonudur. 
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Sekil 4. VLBI'ın ilke Seması 

Jeodezik VLBI'da gözlenen esas sey, grup gecikmesi'-
dir. Bu, radyo-teleskoplarmdaki kuasar sinyallerinin dalga 
önlerindeki farktır. îlke olarak bu gecikme» maksimum kore-
lasyona ulaşmak için istenen bir çift teyp kâydi arasındaki 
zaman denkleşmesine dikkat edilerek, çapraz korelasyon içinde 
ölçülebilir. Korelasyon fonksiyonunun faz gecikmesi , zamanın 
degisiisroranı ve değişim oranı da ölçülebilir. Uygulamada 
grup gecikmesi, farklı frekanslârdaki faz gecikmesi''ölçümle-
rinden'-elde edilir. 

Ölçülen grup gecikmeler inin asal bileşeni, geometrik 

gecikme* dir . Bu, '      :      '   ' '      : '     ;.. 
1  T  =  B  s '  /  C       ; t  ■       ■   ■   "  -     ; ' -       ; • ■ - ■ %  ■ *  > ■  

formUlUyle bulunur.  Bu formUlde  B,  iki teleskop arasındaki 
baz vektörU, s radyo kaynağının doğrultusundaki birim vektör, 
C ise ısıgm boşluktaki hızıdır. 24 saatlik göz lemden, baz 
vektörünUn üç bileşeni bulunabilir. 
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3.5. GPS 

NAVSTAR C Navigatlon Satellite of Time and Ranging ) 
konum belirleme sistemi CGPS)» Amerika Savunma Bakanlığı*nca 
sürekli geliştirilmekte olan uydu bazlı bir konum belirleme 
sistemidir. Bu sistem Üzerindeki çalışmalar» 1973 yılında 
başlamıştır. 

GPS tic kısımdan oluşur. Bunlar: 

* Uydular 
* Kontrol sistemi 
* Kullanıcılar'  :- 

dır. Uydu kısmı, tamamlandığında» 18 operasyonel ile yörtinge 
yedekler indeki 3 uydudan oluşacaktır. Bu uydular» ekvatora OS 
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Sekil 5. GPS DUnya konum belirleme 
sisteminin ilke şeması 



derece eğimde 6 yörUnge dUzleminde döneceklerdir. Her sirkti-

ler yörUnge, yaklaşık 20.000 km lik. bir nominal ytiksekli kte-

dir. Buna karşılık gelen orbiial peryot dllnyanın dönme peryo-

dunun yarısı kadar yani 12 saattir. Her uydu, konum belirleme 

amacıyla iki ayrı radyo frekansı yayınlar. Bu taşıyıcı fre-

kanslar, iki pseudo-random noise kodu ve bir navigasyon mesa-

jı ile modUle edilir. 

Kontrol sistemi , Diego Garcia > Ascension Island , 

Kwajalein ve Hawai'deki monitör istasyonları ile Colorado'da-

ki Colorada Springs"te Yerleşik Uzay İşlemleri Merkezi *ndeki 

bir master kontrol istasyonundan oluşur. Kontrol sisteminin 

amacı, uyduların sağlıklarını denetlemek, yörüngelerini sap-

tamak ve atomik saatlerinin davranışlarını belirleyerek bun-

ları uydulara enjekte etmektir. 

Kullanıcı bölUmli, tUm askeri ve sivil kullanıcıları 

içerir. Uygun alıcılar, taşıyıcıların kodlarını veya fazları-

nı ya da her ikisini izler ve birçok durumda da tahmin mesa-

jının öztlntt çıkartır. Gelen sinyalle kodun alınıp Üretilen 

kopyası dtlzelti lerek uyduya olan mesafe hesaplanabilir. Eğer 

4 uyduya olan mesafeler» yörUnge tarifleriyle biraraya geti-

rilirse, alıcı, kendi Uc boyutlu jeosentrik koordinatlarını 

saptayabilir. Burada dördtincti uyduya mesafe, alıcı saatinin 

davranışını hesaba katmak için kullanılır. 

4. GELİŞTİRİLMEKTE OLAN SİSTEMLER 

Çeşitli amaçlar için yaklaşık on yıldır Üzerinde ça-

lışılmakta olan sistemler vardır. Bunlardan» daha dtişttk mali-

yet ve daha ytiksek incelik beklenmektedir. 

4.1. GEOSTAR 

Geostar, birçok uydu bazlı konum belirleme sistemin-

den biridir. Sistem, 1983 yılından beri geliştirilmektedir. 

Bu sistem, dUnya ile senkronize uydular, merkezi komptiter ve 

hareketli kullanıcıların bağlantısını sağlar. Yaygın spektrum 

sinyalleri bir uyduya gönderilir. Uydu, bu sinyalleri kulla-

nıcı terminallerine geri gönderir. Kullanıcı terminalleri 

bunlardan  benzer kodlu olan  sinyalleri  uydulara  gönderir. 
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Sinyallerin uydular aracılığı ile katettigi yolların her bi-
rinin uzunluğu hesaplanabilir. Topografik haritada bulunan 
yükseklik verileriyle bu iki uzaklık değeri birleştirilerek 
kara veya denizdeki bir kullanıcının iki boyutlu koordinatla-
rı saptanabilir. Sabit bir istasyondan 200 kilometreye kadar 
uzaklıktaki bir kullanıcı için incelikli ölçümler yapılabil-
mektedir. Sistemin mesaj iletme yeteneği de vardır. Mesajlar, 
merkezden kullanıcılara veya tersine olabilir. Uçmakta olan 
bir uçak için yükseklik bilgisi pilot tarafından saptanabi-
lir veya bir ankode altimetre yardımıyla otomatik olarak doğ-
rudan doğruya alınabilir. 2 uydu» Amerika Birleşik Devletle-
rine hizmet etmektedir. 4 ilave uydu ise yukarı enlemler ha-
riç dtlnya çapında hizmet verecektir. Bu sistemin,, S0 milyon 
kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitede olması düşünülmek-
tedir. 

Bu sistemde konum belirleme hesaplarının tUrtıU merkez-
de yapıldığı için kullanıcı terminalleri cok basittir. Mesaj 
ve konum bilgileri iki likit kristal panelde görUlUr. Dışarı-
ya gönderilecek mesajlar bir bilgisayar klavyesinden girilir. 
Eğer gelecekte İOO.OOO'in Üzerinde bir talep olursa kullanı-
cının boyutları cok küçülecek; elle taşınır hale gelecek ve 
fiyatı da S00 Doların altına düşecektir. 

4.2. NAVSAT 

NAVSAT, Avrupa Uzay Ajansı tarafından önerilen cok a-
maclı bir konum belirleme sistemidir. GPS*e benzer ama daha 
basit uydu ve kullanıcı sistemleri ile çalışır. Sistem, uydu-
lar» yer kontrol ve kullanıcılar olmak Üzere Uc bölümden olu-
sur . 

Geostar için adapte edilen bir ilke ile tasarlanan 
uzay bölUmUnUn karmaşıklığı, uydulardan yere aktarılmıştır. 
Uydular, 6 kontrol istasyonundan oluşan bir ağdan alınan sin-
yalleri yeniden değerlendirir. Her istasyon, Çobandı frekans-
larını kullanarak sürekli olarak sinyaller yayar. Bir Uydu u-
zaklasırken kontrol, komşu istasyona geçer. Sinyaller, kuv-
vetli bir sUrekli dalga taşıyıcısından oluşur. BUtUn uydular 
PRN kodu kullanırlar ve aynı frekans Üzerinden  yayın  yapar- 
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lar. Sinyallerin frekans stabilitesi, kontrol noktalarındaki 

senkronize atomik standardlar kullanılarak elde edilir. 

Uyduların yerleşimi, NAVSAT'ın ilk önerildiği gtinden 

beri değiştirilmektedir. Son gelişmelere göre sabit ve ilave 

eliptik yörtlngelerdeki 6 uydu, kuzey yarıküreyi kapsamakta-

dır. İlave 6 uydu ise ttim dünyayı kapsayacaktır. 

Uc sınıf kullanıcı vardır. Bunlardan ilki, 100 m , i-

kincisi 5-10 m arasında , sonuncusu ise jeodezik dtlzeyde in-

celik verir. Dpppler yardımıyla PRN sinyallerini ekleyen bir 

pseudo-uzaklık alıcısı'dır. Burada jeodezik incelik ancak u-

zun sUreli gözlemlerle mlimkUn olmaktadır. 

NAVSAT konusunda cok geniş çalışmalar yapılmıştır. A-

ma bugline kadar hic bir firma alet Üzerinde çalışmamıştır. 

S. YENÎ TEKNOLOJİLERİN İNCELİKLERİ 

GPS* in geliştirilmesiyle dtinyanın her yerinde ve gti-

nlin her saatinde incelikli konum belirleme aşamasına gelin-

miştir. Sivil kullanıcılar için gerçek zaman inceliği konu-

sunda bazı kısıtlamalar olmasına karşın şimdiden özellikle 

navigasyon için son derecede kullanışlı hale gelmiştir. Gele-

cekte daha ucuz, daha incelikli ve daha küçUk aletlerle konum 

belirlemesi yapılabilecektir. 

İlerde GPS, diğer uydu sistemleriyle birlikte çalışa 

caktır. Sovyet GLONASS ve GEOSTAR sistemleri halihazırda kul 

lanılmaktadır. Diğerleri de tasarım masasındadır. Amerika Sa 

vunma Bakanlığı *ndan bir grup» masa UstU GPS alıcısı Üzerinde 

çalışmaktadır. Pop-up antenli tek kanallı bir alıcı, ytlksek 

hızlı bir GaAs diyod ve entegre devreler kullanılarak daha 

ktiçUlecek ve basitleşecektir . Saat yerine bileğe takılacak 

İmm incelikli ve fiyatı 10 doların altında konum belirleyici 

ler pek uzak olmasalar gerek. , .•>■.■■ 

Ekstraterrestrial tekniklerin bağıl konum belirleme 

incelikleri, yaklaşık son yirmi yıl boyunca iki kat arttırıl-

mıştır. İki frekans alıcı kullanıldığından SLR, VLBI ve GPS* -

ten elde edilen incelik santimetre düzeyindedir. Yaklaşık 5 

kilometreden daha uzun bazlar için bu teknikler , olağan EDH 

(elektromagnetik dalgalar yardımıyla uzunluk ölçümü.) ve poli- 
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gon tesisi tekniklerinin yeteneklerini aşmıştır. Bir ekstra-

terrestrial teknik, olmamasına k.arşın inersiyal ölçme sistem-

lerl de bağıl olarak ytlksek inceliğe erişmiştir. Ama herşeye 

rağmen çok kısa bazlarda rutin olarak elde edilen 10 santi-

metrelik inceliğe henüz erişilememiştir. 

Transit sistem, 100 kilometreden daha kısa bazlarda 

50 santimetreden daha iyi bağıl konum inceliğine erişilebil-

mektedir. Genel olarak bUttin bu tekniklerin inceliği. her 

tekniği etkileyen özel karmaşıklıklar veya belirsizliklerin 

modellenmesindeki zorluklar nedeniyle baz uzunluğuna bağlı o-

larak azalmaktadır. Bunlardan sadece SLR ve VLBI teknikleri-

nin incelikleri, hemen hemen baz  uzunluğundan bağımsızdır. 

 

Sekil 6. Yeni teknolojilerin incelikleri 

Sekil 6, mevcut sistemlerin, ölçme uzunluğuna bağlı 

olarak inceliklerini göstermektedir. VLBI veya GPS ile ulaşı-

lan yllkseklikler, atmosferik gecikmelerin rnodellenmesJ ta-

mam olmadığı için yatay bileşenler kadar incelikli değildir. 

Bundan başka arzulanan koordinat sistemine erişmede de zor-

luklar vardır ,/3.'. 
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