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ÖZET 
GPS ile iki büyüklük gözlenmekte olup bunlar kod ve taşıyıcı dalga faz farkı gö-

zlemleridir. Genellikle yüksek doğruluk isteyen ve bilimsel amaçlı çalışmalarda taşıyıcı 
dalga faz farkı gözlemleri kullanılmaktadır. Yüksek doğruluk istenmeyen ancak anlık 
(real-time) konum belirleme (örn. navigasyon amaçlı) uygulamalarında ise kod ölçüleri 
kullanılmaktadır 

Bu yazıda GPS'nin kod gözlemleri kullanılarak yapılan anlık konum belirleme amaçlı 
uygulamalarında GPS alıcısı (receiver) ekranında okunan konum ve zaman bilgilerine 
ilişkin doğruluk ölçütleriyle ilgili bilgiler verilmektedir. Bu ölçütler aynı zamanda 
alıcılarla ilgili teknik dokümanlarda da standart olarak kullanıldığından, söz konusu 
teknik dokümanların kolaylıkla anlaşılabilmesi ve alıcı performansı ile ilgili fikir 
edinebilmesi açısından konu daha da önem kazanmaktadır. 

Burada navigasyon amaçlı doğruluk ölçütleri ile tek bir (stand alone) alıcıdan elde 
edilen konum ve zaman bilgilerine ilişkin doğruluk ölçütleri ifade edilmektedir. 

1. GİRİŞ 
Bilindiği gibi GPS alıcısı (receiver) ile gözlenen temel büyüklük, GPS sinyali uydu-

dan alıcıya gelene kadar arada geçen zaman farkı (At) dir. GPS sinyali şık hızıyla 
yayıldığından uydu-alıcı uzaklığı, arada geçen zamanın (At) ışık hızı 
(c=299458792m/sn2) ile çarpılması sonucu elde edilir. Ancak, sözkonusu zaman farkı 
uydu ve alıcı saatlerindeki hatalar nedeniyle olması gerekenden bir miktar farklı ola-
caktır. Bunu sonucunda da hesaplanan uydu-alıcı uzaklığı hatalı olacağındans alıcı 
tarafından hesaplanan ve uydu/alıcı hataları ile yüklü olan ham uydu-alıcı uzaklığı 
(pseudorange) adı verilmektedir. (Kahveci, 1993) Örneğin At ölçümündeki bir mili-
saniyelik (lmsn=0.001sn) bir sapma (bias) hesplanan alıcı anteni konumunda yaklaşık 
300 km'lik bir hataya sebep olacaktır. Diğer taraftan, uydu saatine ilişkin bilgiler yine 
GPS uyduları vasıtalarıyla yayınlanan navigasyon mesajlarının içinde mevcuttur. 
Dolayısıyla, alıcı saati hataları dengelemede bilinmeyen olarak çözülse, uydu saati hata-
ları da bu navigasyon mesajlarından yararlanarak pseudorange ölçülerine düzeltme 
olarak getirilse bile yapılan ölçülerde yine de bazı hatalar var olmaya devam edecektir. 
Bu hatalar ise doğal olarak GPS ile belirlenen konum, zaman ve hız bilgilerinin hatalı ol-
masına neden olacaktır. Sözkonusu hatalar zamana bağlı olarak değişeceğinden aynı nok-
tada farklı zamanlarda yapılacak ölçülerden, kullanılan ölçü yöntemine ve gözlenen 
büyüklüğüne bağlı olarak , farklı sonuçlar elde edilecektir. 

Pseudorange ölçülerini etkileyen hata kaynaklan genel olarak uydu/alıcı saati hata-
ları, modellendirilmemiş atmosferik etkiler (iyonosfer ve troposfer etkisi) sinyal yansıma 
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etkisi (multipath) ve seçimli doğruluk erişimi (SA: Selective aviability ) nedeniyle uydu 
yörünge bilgilerindeki hatalar olarak sıralanabilir. 

Yukarda belirtilen tüm bu hata kaynakları sonuç olarak pseudorange ölçümünde sap-
malara neden olmaktadır. İşte, bu hataların tamamının oluşturduğu sonuç hataya kısaca 
UERE (User Equivalent Range Error) adı verilmektedir. UERE yukarda verilen her bir 
hatanın kareleri toplamının karekökü olarak hesaplanmaktadır. 

Buraya kadar anlatılanlardan anlaşılacağı gibi UERE, herhangi bir uydudan alıcıya 
olan uzaklıktaki hatayı ifade etmektedir. Dolayısıyla, bu hata her uydu/alıcı çifti için 
farklı büyüklüğe sahip olup birbirinden bağımsızdır. 

GPS ile navigasyon amaçlı ölçmelerde üç boyutlu konumu belirleyen bir diğer faktör 
ise gökyüzündeki uydu geometrisidir. Uydu geometrisi de GPS ile anlık konum belir-
lemede önemli bir hata kaynağıdır.Uyduların birbirlerine ve yeryüzündeki alıcıya göre 
olan konumlarının, alıcı koordinatlarının belirlenmesindeki hatalara katkısı duyarlılık 
kaybı (DOP: Dilution of Precision ) faktörleri ile iade edilmektedir. Genel olarak yüksek 
DOP değeri uydu geometrisinin doğru konum belirleme için uygun olmadığını (uydu-
ların birbirine çok yakın olduğunu), düşük DOP değeri ise uydu dağılımının çok iyi 
olduğunu ifade etmektedir. 

Sonuç olarak, GPS'nin navigasyon amaçlı kullanılması, anlık konum belirleme gibi 
durumlarda alıcıda hesaplanan ve ekranda okunan konum ve zaman bilgilerinin doğru-
luğu UERE ve DOP faktörlerinin büyüklüğüne bağlıdır. 

Doğruluk ölçütleri ve bunların hesaplanması ile ilgili bilgiler ikinci bölümde, 
sonuçlar ise üçüncü bölümde sunulmaktadır. 

2. GPS'de Kullanılan Navigasyon Amaçlı Doğruluk Ölçütleri Navigasyon amaçlı 
ölçmelerde doğruluk, herhangi bir zamanda bir kara, hava veya deniz aracının belirlenen 
ya da hesaplanan konumunun o aracın aynı andaki gerçek (hatasız ) konumuna olan 
yakınlığı olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, sözkonusu ölçme lerden elde edilen konum 
ile olması gereken (gerçek ) konum arasındaki fark ne kadar küçükse ulaşılan doğruluk o 
kadar yüksek demektir. Ancak, GPS'de navigasyon amaçlı anlık konum belirlemede 
uygulamalarında yüksek doğrulara ulaşmak kullanıcının dışında gelişen bir durumdur. 
GPS ile navigasyon uygulamalarında Amerikan Savunma Dairesi (DoD: Department of 
Defence ) taıfından iki farklı konum belirleme hizmeti sunulmakta olup bunlar Duyarlı 
Konum Belirleme Servisi (PPS : Precise Positioning Service ) ve Standart Konum 
Belirleme Servisi (SPS: Standart Positioning Service ) dir, (ANP_2, 1991). Bunlardan 
PPS, yüksek doğruluklu konum, hız ve zaman belirleme servisi olup yalnızca yetkili 
kullanıcılara (örn. askeri kullanıcılara) açıktır SPS ise PPS ye göre daha düşük 
doğruluklu konum ve zaman belirleme servisi olup sivil, asker tüm kullanıcılara açıktır. 

Tanımlardan da görüleceği gibi fonksiyonel olarak PPS ve SPS servisleri yaklaşık 
aynı işlevlere sahip olmakla birlikte aralarındaki en büyük fark bunlardan elde edilen 
doğruluk seviyelerinden kaynaklanmaktadır.Örneğin, PPS'den elde edilebilecek anlık 
konum doğruluğu üç boyutta 16m iken SPS için bu değer 156 m'dir. (ANP-2, 1991) 
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Yukarıda çok kısa olarak açıklanan bu iki konum belirleme servisine ve dolayısıyla 
ahcı performansına ilişkin istatistik anlamda bir çok doğruluk ölçütleri saptanmıştır. Bu 
doğruluk ölçütlerine ilişkin bilgiler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

2.1 UERE, URE, UEE, URA Tanımlan 
UERE- yeryüzündeki bir alıcı vasıtasıyla her bir uyduya yapılan kod gözlemleriyle 

belirlenen ham uydu-ahcı uzaklığı (pseudorange) toplam hata olarak tanımlanabilir. 
UERE; 

*uydu saatindeki hatalar, 
*uydu navigasyon mesajındakî hatalar, 
*uydu yörüngelerinin hesabında yapılan hatalar, 
*alıcı saatindeki halalar ve, 
* gözlem anında alıcı işlemcisi (processor) tarafından iyonesferik model hesabında 

yapılan hataların bir fonksiyonudur.,(Kaplan, 1996) 
UERE, uydulardan gelen sinyallerin kalitesinede bağlı olduğundan zamana ve uydu-

lara bağlı olarak farklı değerler almaktadır. (NATO- 1988) 
Bilindiği gibi GPS sistemi Uzay Bölümü, Kontrol Bölümü ve Kullanıcı Bölümü ol-

mak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Dolayısıyla, UERE bu üç bölüme ait hataların 
toplamını ifade etmektedir. UERE'nin uzay ve kontrol bölümlerine ilişkin kısmı URE 
(User Range Error) olarak tanımlanmaktadır. (ANP-2, 1991) Bu tanımdan anlaşılacağı 
gibi URE, uydu ile alıcı anteni arasındaki kısma ilişkin hatayı ifade etmektedir. Oysa, 
alıcıdan kaynaklanan hatalarda sözkonusudur. UERE'nini alıcıya ilişkin bu kısmı ise 
UEE (User Equipment Error ) olarak isimlendirilmektedir. UEE ve URE'den farklı 
olarak uygun modellendirilmeler ile gözlemlerin atmosferik (iyonosfer ve troposfer ) et-
kilerden arındırılmasından sonra kalan artık (residual) etkiler, alıcı kanallarından (track-
ing channels ) kaynaklanan ölçü hatalarını ve sinyal yansıma etkisini (multipath) kap-
samaktadır. Uygulamada UEE C/A(Coarse Acquisition, Clear Access) kodlu alıcılar için 
önemli olmakla birlikte P(Y) (Protecdet, Precise ) kodlu alıcılar için bir yarar sağlamak-
tadır. (ANP-2, 1991) 

GPS alıcısı URE ile ilgili bilgiyi GPS uydularından yayınlanan Navigasyon Mesajı 
içerisinden almaktadır. Bu, Navigasyon Mesajı içersinde yayınlanan ve uydu-ahcı uzak-
lığına ilişkin hata miktarını ifade eden bir katsayı şeklinde olup URA (User Range Error) 
olarak verilmektedir.URA değeri daha çok C/A kodlu alıcılar için önemli olup gözlem 
anındaki seçimli doğruluk erişimi (SA: Selective Availability) seviyesi hakkında bilgi 
vermektedir. Örneğin, gözlem anında alıcı ekranında okunan değer URA+2.4 ise uygu-
lanan SA etkisi çokaz, URA+32 ise SA etkisi çok fazla olarak yorumlanabilir.URA, uy-
du mesajının uyduya yüklendiği an en doğru, bu andan itibaren geçen zaman ile orantılı 
olarak doğruluğu azalmaktadır. URA içerisinde UEE katkısı bulunmamaktadır. URE (ve 
URA ) tamamen kullanıcının dışındaki (uzay ve kontrol bölümleri ) hatalardan kay-
naklandığından buna kullanıcının müdahele etmesi veya iyileştirmesi olanaklı 
değildir.Bu nedenle navigasyon amaçlı uygulamaların doğruluğu tamamen DoD 
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tarafından PPS ve SPS kullanıcılar için ayrı ayrı belirlenmiş değerlerle sınırlıdır. 
Navigasyon amaçlı uygulamalarda GPS sistemindeki UERE değerleri PPS ve SPS 

kullanıcıları için ayrıntılı bir şekilde Tablo-1 ve Tablo-2'de verilmektedir (ANP-2,1991) 
Tablo-1 PPS Kullanıcıları İçin Pseudorange Hata Bilyükyükler 
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2.2 Duyarlık Kaybı (DOP; Dilution of Precision )FaktörIeri DOP Faktörleri, uydu 
geometrisinin navigasyon çözümlerinden elde edilen doğruluklar üzerindeki etkilerini 
ifade etmekte yaygın olarak kullanılan ölçütlerdir. DOP alıcı ile gözlem yapılan 
uyduların birbibirine göre olan göreli konumlarına bağlı olarak tanımlanan ve ölçü 
noktasına ait konum parametrelerinin pseudorange hataları (UERE-URE) ile ilişkisini 
kuran doğruluk sınırlayıcı geometri faktörleridir. DOP Faktörleri en genel anlamda 
dengeleme sonrası elde edilen kofaktör (veya varyans-kovaryans) matrisinin köşegen 
elemanlarının foksiyonu olarak elde edilmektedir.Genel olarak, 

cf= DOP. ö0 
olup burada er0 gözlenen pseudorange ölçüsünün standart sapmasını es, koordinat 

bileşenlerinin (yatay ve düşey ) standart sapmasını ifade etmektedir. (Wells, 1986). Bu 
hesaplamalarda her bir uydu-alıcı çifti için hesaplanan pseudorangeler korelasyonsuz 
kabul edildiğinden ağırlık matrisi 

P =41 

ile verilmektedir . (Leick, 1990). Bu durumda dengelenmiş nokta koordinatları ve 
alıcı saati hatasına ilişkin kofaktör matrisi, 

[q2
x  qx y  %z qxt~] o> 

Qx= (AT. A)-1 =    qyx   q2
y   qyz   qyt 

qz x  qz y < ı2z qzt _qtx qzy   
qzt q2t_ 

ile verilmektedir.(Wellenhof vd., 1992). Bu matrisin köşegen elemanları kullanılarak 
aşağıdaki DOP faktörleri yazılabililr. 

GDOP = V^5Vrq2y+qy<ft (4a) 

PDOP =-V/q\-fq2y+q2z (4b) 

HDOP = VqVq2y (4c) 

VDOP = Vq^_ (4d) 
TDOP = Vq\ (4e) 

Burada GDOP, uydu geometrisinin hesaplanan nokta koordinatlarına ve alıcı saati 
bilinmeyene toplam etkisini, PDOP, uydu geometrisinin hesaplanan yatay ve düşey ko-
ordinatlara etkisini, HDOP, uydu geometrisinin hesaplanan yatay koordinatlara (enlem 
ve boylam ) etkisini, VDOP, uydu geometrisinin hesaplanan nokta yüksekliğine etkisini, 
TDOP, uydu geometrisinin zaman bilgisine etkisini ifade etmektedir. DOP Faktörleri ile 
ilgili bilgi Tablo-3'de verilmektedir. 
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DOP Faktörleri yalnızca navigasyon amaçlı kullanılmayıp günümüzde bir çok göreli 
konum belirleme uygulamalrında kullanılmaktadır. Noktalar arasında oluşturulan baz 
vektörlerinden yararlanarak oluşturulan kofaktör matrisinden hesaplanan DOP faktörleri 
göreli DOP (RDOPJRelatîve Dilution of Precition)olarak ifade edilmektedir. (Wellenhof, 
1992)NATO standartlarına uygun olarak kabul edilen DOP değerleri Tablo-4 'de ve-
rilmektedir. 

Tablo-4 Kabul Edilen DOP Limitleri 

 

Eğer gözlem anında URE ve DOP değerleri biliniyorsa, aynı anda alıcı ekranında 
okunan konum ve zaman bilgilerinin doğruluğu hesaplanabilir. Başka bir deyişle URE 
veya DOP faktörlerinden bir tanesi tek başına kullanıcın ölçü anında elde etttiği konum 
ya da zaman doğruluğu ile ilgili gerçek bilgi veremez. Bunun için URE (veya UERE, 
URA) ile DOP faktörünün çarpılması gerekmektedir. Örneğin kullanıcının ölçü anındaki 
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3 boyutlu konum bilgisine ait hata miktarını öğrenmesi için alıcı ekranında o anda oku-
nan PDOP değeri ile URE'yi çarpması gerekmektedir. Böylece, (1) eşitliğinden yararla-
narak 

Vq2 x+q2
y+q2z=PDOP.UERE 

yazılabilir.Daha önce de belirtildiği gibi, DOP. UERE çarpımı PPS(P-kod) 
kullanıcılar ve SPS(C/A kod) kullanıcılar için farklı doğruluklar vermektedir. PPS ve 
SPS kullanıcıları için DOP ve UERE (UEE dahil) 'nin fonksiyonu olarak elde edilebile-
cek anlık konum doğrulukları grafik olarak Şekil-1 ve 2'de verilmektedir. (ANP-2,1991) 

 

Şekil-1 DOP ve UERE'nin fonsiyonu olarak PPS anlık konum doğruluğu 

Şekil-1   ve 2'de verilen grafikler 3-Boyutlu  (PDOP.UERE)  ve 2-Boyutlu 
(HDOP,UERE) konum hatalarının hesabı için geçerlidir. 

Yüksek DOP değerleri PPS kullanıcılarını SPS kullanıcılara göre daHa az etkilemek-
tedir. Çünkü, DOP değeri Tablo-4 'de verilen değerleri geçse bile Kontrol Bölümü UERE 
ile ilgili parametreleri belirli bir sınır içinde tutarak PPS kullanıcılarının elde edeceği 
sonuç konum doğruluklarının belirli bir seviyede olmasını sağlamaktadır.(ANP-2,1991) 
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Şekil-2 DOP ve UERE'nin fonksiyonu olarak SPS anlık konum doğruluğu 

23 FOM (Figüre of Merit), TFOM (Time Figure of Merit) 

FOM ve TFOM alıcı ekranında okunan konum ve zaman bilgisine ilişkin hata mik-
tarını belirten ifadelerdir. FOM, aşağıda verilen kriterlere göre tanımlanmaktadır. (ANP-
2, 1991) 

a. GPS alıcı tipi (örn. faz ve /veya kod ölçüsü yapan ) 
b. Uydu geometrisi (DOP faktörü ) 
c. URA değeri 
d. İyonesferik ölçü ve modellendirme hatası 
e. C/N0(Carrier to Noise ) oranı 

Amerikan Savunma Dairesi (DoD) tüm bu kriterlerin sonucu olarak FOM için 1 'den 
9'a kadar sayısal değerler tanımlamıştır. Buna göre FOM=1 en iyi FOM=9 ise en düşük 
navigasyon performansı olarak tanımlanmaktadır. 

Kullanılan GPS alıcısından başka bir alıcı (veya sisteme) bir ara yüzey vasıtasıyla 
yüksek doğruluklu zaman transferine ilişkin hata miktarı ise TFOM ile ifade edilmekte-
dir. 

2.4 Diğer Doğraltik ölüçütleri (LEP, CEP, SEP, rms, 2drms) 

GPS gibi sistemlerin performansına ilişkin büyüklükler istatistik terimlerle ifade 
edilmektedir. Bu değerlerin anlamlı olabilmesi için bunların olasılık seviyelerinin de be-
lirtilmesi gerekmektedir. Benzer şekilde, doğruluklar da 1,2 veya3 boyutlu olarak belir-
tilmelidir. Örneğin, PPS kullanıcısı için UERE=6.6 metre (la) veya SPS kullanıcısı için 
UERE=156 metre (%95) ifadeleri istatistik anlamda geçerli ifadelerdir. 
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Navîgasyon sistemlerinin performanslarına ilişkin ölçütler (NATO, 1991)'de %95 
olasılık seviyesinde (rms) belirtilirken, Amerikan DoD dokümanlarında ise %50 olasılık 
seviyesinde (CEP, LEP, SEP) belirtilmektedir. Diğer taraftan Federal Havacılık İdaresi 
(FAA; Federal Aviation Administration ) standartları 2drms olasılık seviyesinde (yak-
laşık %97 olasılıklı ) verilmektedir. Dolayısıyla, doğruluk ölçütleri ile ilgili farklı ku-
rumlar tarafından ortaya konulan bu farklı standartlar arasında istatistik ilişkilerin belir-
lenmesi, GPS sisteminin kullanılmasıyla elde edilecek performansların karşılaştırıla-
bilmesi için büyük önem kazanmaktadır. 

2.4.1 %50 Olasılıklı Doğruluk Ölçütleri (LEP, CEP, SEP) 

Her bir koordinat ekseninideki doğrusal hatalar için standart sapmalar    o"xl cFyjö^ 
olarak kabul edilirse, aşağıdaki eşitlikler yazılabilir. 

LEP (Linear Error Probable, 1 boyutlu), herhangi bir koordinat eksenindeki olası 
doğrusal hata olup 

LEP= 0,6745. 6 

ile verilmektedir (ANP-2, 1991) Eğer üç koordinat eksenindeki standart sapmalar (crxl 

öyjCy eşitse standart hata elipsoidi bir küre halini alır. Bir noktanın belirlenen doğru kon-
umlarının %50'sini kapsayan bu kürenin yarıçapı olası küresel hata (SEP; Spherical Er-
ror Probabale, 3 boyutlu ) olarak adlandırılır. (Langley, 1991). Başka bir deyişle, belirli 
bir noktada çok sayıda konum belirlendiği düşünülürse, 1 'den fazla sayıda ve birbirinden 
bağımsız olarak belirlenen bu konumların (o noktanın gerçek konumu merkezde olmak 
üzere) %50'sini kapsayan kürenin yarıçapı SEP olarak tanımlanmaktadır. Örneğin DoD, 
GPS ile anlık konum belirlemede (1991 yılı itibarıyla) tüm dünya için 16 m lik SEP hede-
flemiştir, (ANP-2, 1991). 

SEP'in iki boyutta karşılığı ise Olası Dairesel Hata CEP, (Circular Error Probable ) 
olarak adlandırılmaktadır. CEP, bir noktada belirlenen doğru yatay koordinatların %50 
olasılıkla içinde bulunduğu (Merkezi noktanın gerçek konumu olan) dairenin yarıçapı 
olarak ifade edilebilir, (Şekil-3). 
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Şekil-3. CEP (Circular Error Probabale) Dairesi 

Matematiksel bir ifade olarak CEP, (Mikhail, 1976)'da 

CEP=1.1774.(TC (7) 

ile verilmekte olup burada oc dairesel standart hata olup (%39.4 olasılıklı) 
1 

°c=   ------    .((T*+(5Y) (8) 
2 

ile belirlidir. Buna göre (7) ifadesi 

A A) 
CEP= 1.1774.     _______  (9) 

2 

şeklinde tekrar yazılabilir. Burada, X ve Y standart hata elipsinin sırasıyla büyük ve 
küçük yan-eksenlerini ifade etmektedir. Özel bir durum olarak crx = o"Yise 

CEP= 1.746. LEP (10) 

elde edilir. 
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SEP ifadesi (Mikhail, 1976)'da 

SEP = O. 513. ((Tx+0Y+öz) (j j)  

ile verilmektedir. SEP için bir başka eşitlik ise 

SEP = 0. 76.LEP düşey +0.87.CEP yatay (12) 

olarak verilmektedir. (ANP-2, 1991) 
Burada verilen eşitliklerin tamamı ölçülerin normal dağılımda olduğu varsayımı 

geçerli ise güvenilir sonuçlar vermektedir. 

2.4.2 %95 Olasılıklı Doğruluk Ölçütleri (rms; root mean sqnare) 

Karesel ortalamanın karekökü (rms), gerçek hata vektörleri (e^'nin kareleri 
toplamının karekökünün ortalaması olarak tanımlanmakta olup matematiksel eşitlikler, 

2 boyutta, 
j        N     _   2 1        N 

RMS(2B) = —^   e,        = — S  VAXJ2+ AY,2 + AZj*     (13) 
1=1 t=l 

3 boyutta, 
1      N   _ 2 ]      N 

RMS (3B) =-—g   ei         = "j^~ *2 VAXİ2+ AY^ + AZ;2     (14) 
t=ı i=ı 

şeklinde yazılabilir. Burada, 
N 

AXf £    (Xj-X0)/N (15a) 
i=ı 
N 

AY,= J    (Y,-Xo)/N (15b) 
1=1 

N 
m  =    ^    ( Z j - Z o ) / N  (15c) 

(=ı 

olup, N, ölçü sayısını, (Xo, Yo, Zo) koordinat sisteminin merkezini oluşturan hatasız nokta 
konumunu ifade etmektedir. 

GPS ile navigasyon amaçlı yatay konum belirlemede istatistik doğru-
luk ölçütü 2drms (tvvice the distance root mean square) ile ifade edilmektedir. 2drms, 
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herhangi bir noktada belirli bir sistem kullanılarak elde edilecek olan konumların en az 
%95'ini kapsayan bir dairenin yarıçapı olarak tanımlanmakta ve, 

2drms=2.Vö2
x + Ö2

Y (16) 

ile verilmektedir, (NATOJ988). Rms olasılığı %63 iken 2drms olasılığı %95'tir. 2drms, 
navigasyon uygulamalarında yoğun olarak kullanılmakta olup SPS ve PPS ile konum be-
lirlemede yatay konumdaki doğruluk konumu için standart oluşturmaktadır.FRP (Federal 
Radionavigation Plan) SPS için yatay doğruluğun %95 (2 drms) olasılıkla 100 metre 
olacağını belirtmiştir. Bu ifade, GPS ile belirlenen anlık nokta konumlarının %95'i 100 
metre ve daha iyi doğrulukta olacaktır şeklinde yorumlanabilir. Geriye kalan %5 ise bu 
doğruluğun dışında kalacaktır. FRP, yükseklik ile ilgili doğruluğu 2€'ûe tanımlanmak-
tadır. 2öda %95 olasılığa karşılık gelmektedir, (Tablo-5). Buna göre SPS için öngörülen 
yükseklik doğruluğu 156 metre (2o) dir. PPS için yatay konum doğruluğu 16 metre, yük-
seklik doğruluğu ise 27.7 metredir. Bu değerler öngörülen limitler olup uygulamada çok 
daha yüksek doğruluklu sonuçlar elde edilmektedir. 

 

2.4.3 %5Û Olasılıklı Tanımlanmış Doğruluk Ölçütleri İle % 95 Tanımlanmış 
Doğruluk Ölçütleri Arasındaki İlişkiler 

Buraya Kadar anlatılan Doğruluk Ölçütlerinin DOP faktörleri ile ilişkileri yalnızca 
konum doğruluğu için Tablo-6'da verilmektedir. Tabloda, HDOP=1.5, UERE= 33.3 m 
olarak kabul edilmiştir. 
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2drms = 2.4 CEP (17) 
2drms = 4.2. LEP (18) 
2drms = 2.0 HDOP. UERE (19) 
CEP   = 0.833. rms (20) 

NATO standartı 'NATO (%95)' ile gösterilirse, 

NATO (%95) = 2.4477. CTC (21) 
CEP=        1-1774.   NATO (22) 

2.4477 

CEP = 0.4810. NATO (23) 
eşiklikleri yazılabilir, (Nato, 1988). 

3. SONUÇ 
Bu yazıda, GPS'nin navigasyon amaçlı ve anlık konum belirlemede kullanılması du-

rumunda alıcı ekranında okunan konum ve zaman bilgilerinin doğruluğunu ifade eden 
terimler ile ilgili bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Bu konunun, şahıslar ya da kurumlar 
tarafindan alıcı (receiver) temini aşamasında alıcıların performansını yansıtan bazı teknik 
özelliklerin anlaşılmasında da yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Günümüzde GPS teknolojisinin ulaştığı nokta dikkate alındığında, operatör müdahe-
lesi olmaksızın veya operatörün bu yazıda anlatılan hiç bir istatistik kavramı bilmesine 
gerek kalmaksızın GPS alıcılarını kullanmasına karşın anlık konum belirleme ya da za-
man transferi uygulamalarında alıcıdaki işlemcinin /processor) sözkonusu doğruluk 
ölçütlerinin kullanarak konum doğruluklarını nasıl hesapladığının ve bununla ilgili olarak 
alıcı ekranında görülen istatistik terimlerin ne anlama geldiğinin bilinmesi, GPS 
alıcılarını daha etkin ve daha doğru olarak kullanılmasını sağlayacağı düşünülmektedir. 
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