
 
5. GPS'niss Tmrihçaaî 

1960'lı yılların başında, Amerika Deniz Kuvvetleri'ne ait 
Polaris adlı denizaltıların pozisyonlarının uydu destekli bir 
sistemde hassas olarak belirlenmesi amacıyla, Johns Hopkins Üni-
versitesi 'nde gerçekleştirilen Transit Siste»!»ni» (Doppl@r) 
bazı alanlarda yeterli olmadığı görüldü. Hareket halinde olan 
bir vasıtada yapılan ölçülerde istenilen hassasiyete ulaşılamı-
yordu. Üç boyutlu konum belirleme ise sadece sabit (hareketsiz) 
istasyonlar için mümkündü. Sistemi destekleyen uydu sayısının az 
olması nedeniyle de konum belirlemede süreklilik sağlanamıyordu. 
Askeri açıdan ise, orta ve uzun menzilli silahların tahrip gücü-
nün yanısıra istenilen hedefi vurması da çok önemliydi. USA 
Deniz Kuvvetleri iki boyutlu hassas konum belirlemenin amaçlan-
dığı Timatios adlı bir projeyi finanse ediyordu. USA Hava Kuv-
vetleri ise üç boyutlu pozisyon belirlemenin hedeflendiği System 
621 adlı bir projeye sahipti. USA Savunma Bakanlığı, 17 Nisan 
1973 yılında alınan bir kararla (Memorandum issued by Deputy 
Secretary of Defence on 17 April 1973) her iki projeyi de MAVî-
gatioB £atellit« fining £nd l&nging - global foaitioning System 
(MAV8TM - GPS) adı altında birleştirerek projenin sorumluluğunu 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı«na verdi. 27 Haziran 1977 tarihinde 
saat 8:17'de (UTC) GPS amaçlı Timation programına ait olan ilk 
uydu (Navigation-îechnology-Ş.atellite-2 <NTS-2>) uzaya gönderil-
di. 1978 yılının Şubat ayında ise GPS sistemi için Rockvell 
firması tarafından yapılan NDS (Mavigation £>evelopment System) 
tipi uydu yörüngesine oturtuldu. GPS sistemini kurulurundan 
itibaren tarihsel açıdan üç bölüme ayırabiliriz: 

27 



I. Hazırlık Dönemi (1974-1979) % GPS sisteminde koordinatlar 
zamana bağımlı olarak hesaplanır. X,¥,Z koordinatlarının yanısı- 
ra bir de zaman bilinaiyeni ortaya çıkar. 4 bilinmiyenin çözümü 
için en az 4 uyduya aynı anda simultan ölçü yapılması gerekir. 
İlk hazırlık yıllarında, uydu geometrisinin sonuca negatif etki 
sinin minimuma indirilmesi amacıyla, sistemin yaklaşık 20 000 km 
yükseklikte 12 saatlik periyotlarla uçan 55*flik eğime sahip 24 
uydudan oluşması planlanmış ve böylece dünyanın her yerinden en 
az 6 uyduya istenildiği an gözlem yapılabilmesi amaçlanmıştır. 
Sonraki yıllarda ise maddi nedenlerden dolayı ilk plandan vazge 
çilerek sistemin 6 yörüngede uçan 18 aktif ve 3 pasif uyduyla 
desteklenmesi düşüncesine geçilmiştir. İstenildiği anda en az 4 
uyduya gözlem yapabilme olanağı sağlayan son kombinasyonda uydu 
ların eğİB açısı (İnklinasyon) 63*'dir. 

II. Gelişme Dönemi (1979-1985): Sistemin teknik açıdan gelişti 
rilmesine yönelik çalışmaların yoğunlaştığı dönemdir. Yeni uydu 
lar yörüngelerine oturtulmuş ve ölçü aletleririin geliştirilmesi 
ne ağırlık verilmiştir. 

III. Tamamlanma Dönemi (1985-1992); Günümüzde (Kasım 1991) 16 
aktif uydudan oluşan sistemin tamamlanmasına yönelik çalışmala 
rın yapıldıği dönemdir. Blok 2 grubuna ait 2 uydunun daha  1992 
yılı sonuna kadar uzaya gönderilmesi beklenmektedir. 

6. GPS»yi oluşturan bölümler 

GPS sistemi işlevine göre aşağıda açıklanan üç ayrı bölümün 
bütünleştiği bir kavramdır; 

a) Uzay Bölümü : Uzayda bulunan sisteme ait uyduların oluşturdu 
ğu bölümdür. Günümüzdeki sayıları 16 olan GPS uyduları yaklaşık 
430 kg ağırlığmdadır (Şekil 5) • Her uydu bir sinyal gönderici, 
bir sinyal kaydedici, bir anten ve 5 ossilator ile uydu fonksi 
yonlarını yönlendirmeyi sağlayan bir mikroprosessor ihtiva et 
mektedir. 

b) Kontrol Bölüaü : Yer kürenin değişik bölgelerine yayılmış 5 
istasyondan oluşur. Bu istasyonlardan^ Kolorado'da (Falcon Air 
Force Station-USÂ) olanı tom Kontrol İstasyonu (Master Control 
Station) diğerleri ise Mopitor İstasyonu olarak adlandırılırlar 
(Şekil 6) . Her Monitör İstasyonu zamanın belirlenmesinde çok 
hassas netice veren sezyum frekans normali (caesium) ile dona- 
tilmis bir çift frekanslı alıcının yanısıra meteorolojik datala- 
rın toplandığı bir senzordan oluşur. Monitör istasyonlarında 
yapılan pseydo-uzunluk ölçülerine trofosferik ve iyonosferik 
düzeltmeler getirilir. Ölçüler istatistik yöntemlerle ölçüyü 
bozucu etkenlerden arındırılır. Bu işlemler sonucu elde edilen 
pseydo-uzunluklar Kolorado'daki Ana Kontrol İstasyonu'na gönde 
rilir. Ana Kontrol İstasyonu'nda, Monitör İstasyon!lardan topla 
nan pseydo-uzunluklar yardımıyla uyduların yörünge parametrileri 
ve uydularda bulunan saatlerin gidişleriyle ilgili fonksiyonun 
düzeltme katsayıları hesaplanır. Hesaplanan değerler Mmvigaayon 
Masajı (Navigation Message) adı altında birleştirilir. Navigas- 
yon Mesajı istasyonlarda bulunan y«r ant®nl#ri (Ground Antenna) 
vasıtasıyla ilgili uydulara aktarılır. Uydulardaki yörünge bil 
gileri her 8 saatte bir yenilenir. Aşağıda bu amaca yönelik 
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istasyonların isimleri bulunmaktadır. 

1. Falcon Air Foree Statlar»,  Kolorado  (USA) 
- Ana Kontrol İstasyonu 
- Monitör İstasyonu 

2. Kıra j al® in 
- Monitör İstasyonu 
■- Ymz Anteni 

3. Diego Garcia (Hint Okyanusu) 
- Monitör İstasyonu 
- ¥er Anteni : 

4. Ascension (Kuzey Atlantik) 
- Monitör istasyonu 
- Y#r Anteni 

5. Havai 
- Monitör İstasyonu 

c) Kullanıcı Bölümü : Tüm GPS ölçü aletleri de kullanıcı bölümünü 
olufturaaktadır. 

 

Şekil 5 (GPS Uydusu) Şekil S (Kontrol Bölüşü) 

7» Oyan sinyallerini» ösellikleri 

GPS sisteminin işleyebilmesi için uydudan gönderilen sinyal-
lerin yer yüzüne ulaşabilmesi gerekir. İyonesfer, 100 .MHz'den 
küçük frekanslarda sinyalin elası» süresinde büyük gecikmelere 
neden olmaktadır» Bu nedenle uydu jeodezisinde yüksek frekanslar 
kullanılır. 10 Gfe'den büyük yüksek frekanslar ise trofosferde 
sinyal kaybına uğramaktadır. Ayrıca yüksek frekansları kaydedici 
aletlerin yapımında teknik açıdan zorluklar bulunmaktadır. Bu 
engellerin aşılması a»acıyla GPS uyduları sinyallerini aşağıda-
ki iki frekans ürerinden gönderirler. Bunlara taşıyncı dalgalar 
adı veriliri 
Sinyal Ll s Frekans fi - 1575,42 MHss (1=0,190 m) ->(I=c/£), 
Sinyal L2 : Frekans £2 - 1227,69 MHz (A« 0,244 m) Sinyallerin 
gönderilmesi için iki ayrı frekans seçilmesindeki amaç, sinyalin 
iyonosferden geçerken ortaya çıkan zaman gecikme- 
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sinin belirlenebiluesidir. Sinyallerin gönderildiği her iki 
frekans da uydu ossilatorlarının oluşturduğu ana frekansın 
f0=10,23 MHz belirli tam katsayılarla çarpılmasından elde edi-
lirler. Taşıyıcı dalgalara C/â ve P Kodları (Sinyalin gözlem 
noktasına ulaşım sûresinin belirlenerek, nokta koordinatlarını 
bulmaya yarar) ile yörünge paranetrileri ve uydu saatleri dü-
zeltme katsayılarından oluşan bir databloku modüle edilirler. 
Ayrıca her uyduya özel, sinyallerin ulaşım süresinin tespit 
edilmesinin amaçlandığı PRH Kodu vardır (Pseudo Randont Noise). 

?.l ti sinyalinin kodlanma»! 

fi taşıyıcı frekansı, ana frekans fO'in 154 ta» sayıyla çar-
pımından meydana gelir, fi frekansı sinüs ve cosinüs dalgalarına 
bölünür (90*'lik faz kaydıriMi yapılarak iki ayrı taşıyıcı dalga 
oluşturulur). 

Oluşturulan sinüs dalgasına 
,- C/A-Kodu 
- Data-Kodu 
Cosinüs dalgasına ise 
- P-Kodu 
- Data-Kodu 

modüle edilirler. 

7.1,1 Sinüs dalgasının aoâüi* «âiİMesi 

Sinüs dalgasına C/A-Kodu (C/A Code) ve Data-Kodu modüle edi-
lirler. C/A (Clear/Acquisition, Clear/Access veya Coarse/Access) 
Kodu gizli tutulmayan bir koddur. Bu nedenle de her gözlemcinin 
kullanımına açıktır. C/A-Kodu »odülasyonu 1 BS periyotlu 1,023 
MHz'lik taktlar halinde yapılır. Sinyaller (+) ve (-) işaretli 
merdivenler şekline getirilir. Her işaret değişiminde sinyal 
180'!lik faz sıçraması yapar (Şekil 7). Merdiven şeklindeki sin-
yaller GPS aletlerinde dekode edilerek tekrar kod ve datablokuna 
dönüştürülürler. C/A Kodunda her 1540. dalga (+) veya (-) işare-
tini taşımaktadır. C/Â Kodunun dalga boyu (1540 . 0,19 H) yakla-
şık 293 metredir. C/A Koduyla belirlenen koordinatların hassa-
siyeti 10 ile 30 M arasındadır. 

Sinüs dalgasına ayrıca, uydu yörüngesiyle ilgili parametriler 
ile uydu saatinin düzeltme katsayılarından oluşan bir databloku 
da (Navigasyon haberi) sodüle edilir. Bir tam databloku 5 alt 
çerçeveden oluşur. Bazı literatürlerde, her alt çerçeveye bir 
databloku adı da verilir. Âlt çerçevelerin her biri 300 Bit (6 
saniye), bir tava databloku ise 1500 Bit (5.300=1500) uzunluğun-
dadır ve 30 saniye (5.6=30) süraektedir. (Databloku hakkında 
daha geniş bilgi 3. alt başlıkta mevcuttur). 

 



7=1»Z CoBinüm û&lgmmx&xa »ödül* mâllmtei 

Cosinüs dalgasına P-Kodu (Precise veya Protected Code) ve 
databloku modüle edilirler. P Kodunun nodülasyon taktı 10,23 
MHz'dir, Dalga boyu ise yaklaşık 29,3 m uzunluğundadır. P Koduy-
la hesaplanan gözle» noktası koordinatlarının hassasiyeti 0,3 
ile 1 a arasındadır. P Kodundaki aodûlasyon taktının c/A1ya 
nazaran daha hızlı olaıası nedeniyle sinyalin ulaşın süresi daha 
hassas olarak ölçülür ve dolayısıyla elde edilen nokta koordi-
natları daha hassas olurlar, Cosinüs dalgasına databloku modü-
lasyonu da daha önce açıklandığı gibi yapılır. 

7.2 M sinyalinin kodlanması 

L2 sinyali de Ll'de olduğu gibi kodlanır. Aradaki fark, sin-
yalin Ll'de olduğu gibi sinüs ve cosinüs dalgalarına bölünmeaıe-
sidir. L2 sinyalinde sadece cosinüs dalgası kullanılır» Cosinüs 
dalgasına P-Kodu ve Data-Kodu modüle edilirler. 

Uydulardan gönderilen Ll ve L2 sinyallerinin matematiksel 
yazılışları ise şöyledir: 

Lı=aı. P(t) .D(t) , Cos (i\ .t) + aı . C/A (t) . Sin (f\ , t) 

L2{t) =aa . P(t) .D{t) . Cos (f2. t) 

Formüldeli ^ı ve &% C/A ve P Kodu modülasyon sinyallerinin amp-
litüdleridir. 

S. Data Kodu (Mavigasyon haberi) 

Daha önce anlatıldığı şekilde cosinüs dalgalarına modüle 
edilen databloku (Navigasyon haberi) 1500 bit uzunluğundadır ve 
30 saniye sürmektedir (saniyede 50 Bit). 1500 Bit'lik bloka 
çerçeve (Frame) adı verilir (Şekil 7) ve her çerçeve 5 alt çer-
çeveden (Sabframe) oluşur. Her alt çerçeve 10 kelime ihtiva eder 
(Her kelime 30 Bit uzunluğundadır) . 
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Datablokundaki har alt çerçevenin ilk iki kelimesi TLM (Teleme-
try-Word) ve HOW (Hand-Over-Word)'dur. Havigasyon mesajıyla 
ilgili bilgiler 3. ve 10. kelimeler arasındadır. 

TLM : Uyduya yeni yörünge datalarının aktarılması gibi, o anda 
uyduyla ilgili bir işlemin yapılıp yapılmadığı hakkında 
bilgi ihtiva eder (14 Bit haberi). Ayrıca 8 Bit uzunlu-
ğunda navigasyonu kolaylaştırıcı bilgiler mevcuttur. 

H0W : Uydu saati hakkındaki informasyonu ihtiva eder. Uydu 
saatinin sıfır noktası, P Kodunun inisalizesi ile aynı-
dır. Bu nedenle HOW P koduna geçişi sağlar. 

 
AODC : AODC (Age of Data Clock) Referans zamanı t9 ile saat 

düzeltme £>arametrilerinin hesaplanması için ölçülen 
zaman noktası arasındaki farkı verir. AODC ile saat 
düzeltme parametrelerinin eskiliği hakkında bilgiye 
sahip olunur. 

Saat düssltm® Parametreleri: Saat düzeltme parametrelerinin 
amacı (ao,a,, aa ) uydu zamanı ile GPS zamanı arasın-
daki farkın bulunmasına yardımcı olmaktır, tki zaman 
arasındaki fark bir polinomun katsayıları şeklinde 
verilir. Ölçülen uydu saatine katsayılar yardımıyla 
düzeltme getirilir. Saatlerin gidiş hızları arasında 
ki fark Einstein'in Relativite Teorisi'ndeki neden-
lere dayanır ve sabit değildir. Fark uydunun yörünge 
sinde bulunduğu yere göre değişir. 

 
AODE î AODE (Age of Data Ephemerıs) yörünge datalarının yaşı 

hakkında bilgi verir. Yörüng» ParuMtrelari : Sinyali 
kayıt edilen uydunun yörünge 

parametreleri bulunur. 

 
Almaaak : Almanak, hassas olmayan yörünge parametreleridir» 

Numaraları 25 ile 32 arasındaki uyduların almanakları-
nin verilmesi düşünülmüştü. Daha sonra bu plandan 
vazgeçildi. Bu nedenle 4. alt çerçevede almanak data 
ları bulunmuyor. Almanakla, hangi uydudan ne zaman 
sinyal alınacağı hesaplanır. 

Uyduların durunu takkmdm bilgi {Health) : 25.'den 32. numa-
raya kadar olan uyduların durumları hakkında bilgi 
verilmesi amaçlanmıştı (Boş). Uydunun ölçüye uygun 
olup olmadığı bildirilir. 
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AODE ve Siayali kayıt edilen uydunun yörüng» parametrelerinin 
devamı. 



İYonoBfmr »fraksiyon »©d#Iis Tek frekanslı alıcılarla yapı-
lan ölçülerden, sinyallerin gözlem noktasına ulaşım 
süresinin bulunabilmesi için getirelecek iyonosfer 
refraksiyon düzeltmesini içerir. 

ÜTC :  GPS zamanından UTC'nin hesaplanmasını sağlar. 
uzaydaki uydu kombinasyonu : Ölçü gününde yörüngesinde uçan 

tüm uyduların numaralarını bildirir. P ledunua 
gicliliğiylc ilgili bilgi : P Kodunun başka bir 

gizli kodla değiştirilip değiştirilmediği hakkında 
bilgi. 

 
Alaanak ı 1.'den 24. .numaraya kadar olan uyduların (Kuruluş 

aşamasında 24 uydu planlanmıştı) almanak dataları. 
uyduların durumu faaWu.nda bilgi CHealthJ : l.'den 24. numa-

raya kadar olan uydularla ölçü yapılıp yapılamıyacağı 
hakkında bilgi. 

Sistemle ilgili 4. ve 5. alt çerçevelerdeki (Subframe) tüm 
bilgilerin alınabilmesi için 25 çerçeveye (25 çerçeveye bir 
sayfa -Page- denir) ihtiyaç vardır. Bunun anlamı: 1., 2. ve 3. 
alt çerçevelerdeki bilgiler değişmeden tekrar verilirken, 4. ve 
5. alt çerçevedeki bilgiler devamlı değişmektedir. Sistemle 
ilgili tüm bilgi (25 . 30 s) 12,5 dakikada ulaşmaktadır. 
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Aşağıdaki tabloda ise çerçevelerdeki elemanların bit uzunluğu 
verilmiştir. Çerçeve içindeki rakaalar kelimelerin Bit uzunlu-
ğunu, perceve altındaki rakaalar da kelinenin başladığı Bit 
sayısını göstermektedir. 
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9. GPS sinyallerini kaydedici alstlsr 

Yeryüzündeki noktaların konumlarının belirlenebilmesi için 
uydu sinyallerini kaydedici aletlere sahip olunması gerekir. 
Günümüzde, firmalar arasında alet pazarını kapma mücadelesi 
yoğun bir şekilde sürmektedir. Piyasaya devamlı yeni tip GPS 
aletleri çıkmakta veya mevcut olan aletler firmalar tarafından 
geliştirilerek daha küçük, hafif ve otomatik şekle sokuliaakta-
dir. Diğer taraftan, bazı aletler de piyasadan çekilmektedir, 

- Anten ve güçlendiricisi, 
- Radyo-Frekans (Sinyalin değerlendirildiği bölüm), 
- Mikroprozessor (Sistemin yönlendirildiği bölüm), 
- Data kayıt ve dış kominikasyon, 
- Enerj i kaynağı 

bölümleri bir GPS aletinin ana hatlarını oluştururlar (Şekil 9). 
Antenin görevi, gelen sinyali almak ve sinyali güçlendirerek 
liadyo-Frekans dölüsün® (W) aktarmaktır. Anten ile alet arasın-
daki bağlantı genellikle 10 veya 30 a'lik kablolar vasıtasıyla 
yapılır. Anten de güçlendirilen sinyalin güç kaybına uğramaması 
için daha uzun kabloların kullanılmamasına özen gösterilir. 
Aksi takdirde infonaasyon kaybı ortaya çıkabilir. 30 m'den daha 
uzun kablolar kullanıldığı takdirde, iki kablo arasına genellik-
le bir güçlendirici takılır. Bugün piyasadaki aletlerce kullanı-
lan 4 anten tipi vardır (Şekil 10). Anten ve kablo yardımıyla 
RF bölümüne ulaştırılan sinyal, RF'deki Sinyal Prozessoru'nda 
(SP) değerlendirilir. Sinyallerin değerlendirme işlemi SP'deki 
kanallarda yapılır. Kod ölçüleri yardımıyla pseydo-uzaklık be-
lirlenir. Sinyaldeki databloku dekode edilir. Dekode işleminin 
yapılabilmesi için C/A veya P Kodunun bilinmesi gerekir. Faz 
ölçüleri kod ve Data-Kodu modülasyonundan bağımsız hale getiri-
lir. Kaydedilen sinyallerin hangi uyduya ait olduğu SP tarafın-
dan, uydulara ait özel kodlar veya Taşıyıcı fazın değişimi (Dop-
pler-Frekans-Kayması) yardımıyla tespit edilir. RF'nin diğer 
önemli bir bölümü ise referans frekanslar oluşturmaya yarayan 
ossilator ile yabancı sinyallerin elimine edildiği filitre ye 
değişik amplitüde (al,a2) ve frekansa sahip (flff2) sinyallerin 
(sl,s2) birbirleriyle matematiksel olarak çarpıldığı karıştırıcı 
(Mixer) kısımlarıdır. Sinyaller çarpıldığında, 

sR = sx.s2 = axCos {fxt) . a2Cos (f2t) = 
aR[Cos( (fx-f2) t) + Cos ( (fx + f2) t) } 

iki ayrı frekansa (fl-f2) ve (fl+f2) ve tek amplitüde sahip"a/ 
yeni bir sinyal ortaya çıkar. Filitre kullanımı ile sinyalin 
sadece, "Intermediate frequency!î veya "Beat frequency" adı veri-
len ölçümü daha kolay olan (fl~f2) kısmı kalır. RF'de sinyal-
lerin değerlendirildiği kanal sayısı çok önemlidir. Kanal sayı-
sının fazlalığı çok sayıdaki uydudan sinyal kaydetme olanağı 
verir, Aletlerdeki kanallar fiziksel olarak yapılabilecekleri 
gibi, özel programlar vasıtasıyla da oluşturulabilirler. 

Aletin Mikroproıssssor bölümü tüm sistemin yönlendirildiği 
bölümdür. Navigasyon hesap işlemi de yine bu bölümde yapılır. 

35 



Komünikasyona bölümü genellikle klavye, display şeklindedir 
ve gözlemci ile aletin merkezi kısaları arasında ilişki kurmayı 
sağlar. Gözlemci kominikasyon bölümü yardımıyla ölçüyü istediği 
gibi yönlendirir. 

D&ta kajıt bölüıaü ise ölçülerin kayıt edildiği bölümdür» 
Kayıt işlemi alet dışında veya alete monte edilmiş bir bilgisa-
yardaki disketlere yapılabileceği gibi (Triemble, Miniaac) , 
kasetlere de yapılabilmektedir (Uild-Kagnavox), 

Kaarji kaya&gst bölümü ise aletin çalışması için gerekli ener-
jinin sağlandığı bölümdür. Âletlerin bir çoğu 12 Voltluk ener-
jiyle çalışırlar (Mini Mac için 24 Volt). Enerji ihtiyacı aküler 
veya adaptör yardımıyla şehir elektrik şebekelerince sağlanır. 

 

i.l Alet tipleri 

GPS sisteminin ilk planda askeri amaca yönelik olması, fir-
maların alet yapısında iki ayrı yöne yönelmelerine neden oldu. 
Bazı firmalar, Amerikalı yetkililerin ilerdeki tarihlerde C/A ve 
P Kodlarını şifreleyerek sivil kullanıma kapatacaklarını öne 
sürerek, sinyallerin değerlendirilmesinde her iki koda da bagım-
lı olmayan alet tipleri geliştirme eğilimine yöneldiler. İkinci 
tip aletler ise koda bağımlı aletlerdir. P Kodunun sivil kulla-
nıma kapatılıp kapatılmayacağı tartışmaları günümüzde de sürmek-
tedir. 

9.1,1 Koda bağımlı olisayM aletler 

"Litton Aero Service19 tarafından geliştirilen "Macrometer 1" 
ve "Macrometer 2® aletleri koda bağımlı olmayan alet tiplerin-
dendirler. Bu tip aletlerin dezavantajları uydu sinyallerinden 
yörünge datalarınm alınamamasıdır. Bu nedenle, ölçü zamanıyla 
ilgili yörünge datalarınm ölçü sonrasında temin edilmesi gere- 
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kir. Ölçü öncesinde ise, kaapanyada kullanılacak eletler birbir-
leriyle kalibre edilirler. 

Bu tip aletlerde alete gelen sinyal "Çarpma tekniği" özel-
liklerine sahip kanallarda, kendisiyle çarpılarak sinyalin kare-
si elde edilir» Bu çarpma sonucu, sinyalin daha önce (-1) ve 
(+1) şeklinde olan asaplitüdleri (+1) değerini alırlar ve eşit-
likten elİMİne olurlar. Daha sonra da ossilator yardımıyla fark 
frekansa. (Beat fr@qeuency) oluşturulur. 

9»i.2 M.9Û& buğunla, olma üJ,#ttl®r 

Jeodezide ©n çok kullanılan alet tipidir. Kayıt edilen kod 
sinyalinin fazı aletteki ossilatorda oluşturulan bir kopyasıyla 
karşılaştırılır, Ossilatorda kopya sinyalinin oluşturulabilmesi 
için kodun tanınması gerekir* TI-4100 (Texas Instrument), Tria-
ble aletinin tek v© çift frekanslı çeşitli versiyonları , Mini 
Mac (çift frekanslı) ve Wild-Magnawox kodun tanınmasına bağımlı 
olan bazı alet tipleridir, 

18. .01 çrü m®û®ll®ri 

Ölçü nodelinin oluşturulmasında, ulaşılması istenen hassasi-
yet ile ölçü süreleri önemli birer faktördürler. Ölçü modelleri 
genelde statik ve kinematik olarak ikiye ayrılırlar, statik 
moûmlûm aletler bir noktada sabit tutulurlar. Kinematik aodelde 
ise hareketlidirler. Gözle» noktasının koordinatlarını belirle-
mek maksadıyla tek aletle en az 4 uyduya yapılan ölçülere mutlak 
ölçüler denir (Şekil 11). Aynı uydulara 2 aletle ölçü yapılı-
yorsa, ölçüler relatif ölçüler olarak adlandırılırlar. 2'den 
fazla aletin kullanıldığı kombinasyon ise multi-relatif adını 
alır. Mutlak-Statik uodelde bir saatten kısa süreli ölçülerle 
C/Â~Kodu için 15-50 m, P-Kodu için 2-15 m hassasiyetinde so-
nuçlar elde adil©bilmektedir. Değerlendirmede Broadcast yerine 
hassas yörüngeler (Precise Ephemeris) kullanılıyorsa ortalama 
hatalar daha düşük olur. 

Mutlak-Kinematik modelde alet bir süre koordinatı tanınan bir 
noktada bekletilerek (bir kaç dakika), nokta ile uydular arasın-
daki tan dalga sayılarının (Ambiguites) belirlenmesi sağlanır. 
Daha sonra da noktadan ayrılarak koordinatı belirlenecek ikinci 
noktaya hareket edilir. Noktaya ulaştıktan sonra nokta üzerinde 
bir kaç dakika beklenir. Bekleme ve hareket anlarında en az 4 
uyduya olan irtibatın kesilmemesi gerekir. Bu yöntemle yapılan 
ölçüler de kullanılan antenler genellikle bir sırt çantasında 
taşınabilecek şekilde yapılmışlardır. Yöntemin avantajı, kısa 
sürede, noktalar arasındaki koordinat farklarının belirlenebilme-
sidir. Bulunan koordinatların hassasiyeti ise 30-50 m arasında-
dır. 

Relatif-Statik nodel, jeodezide en çok kullanılan model şek-
lidir. İki sabit istasyonda yapılan ölçülerin değerlendirilme-
siyle noktaların uzaklığına göre çok prezisyonlu sonuçlar elde 
edilir. 20 ka'den daha küçük kenarlar için 0 , 1 - 1  ppm, daha 
uzun kenarlar için (200 ka1 ye kadar) 2 pp« civarında bir sonuca 
ulaşılmaktadır, z koordinatının hassasiyeti, x ve y koordinatla-
rının hassasiyetine oranla 2,3 katı daha kötüdür. Bunun nedenini 
sistemin dayandığı modeller ile uydu yörünge hatasının en fazla 
yükseklik elemanında kendini göstepmesinde aramak olasıdır. 
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Relatif-Kinematik model de jeodezide ilgi gören bir modeldir, 
Bu modelde, antenler önce koordinatlari bilinen iki noktada bir 
süre bekletilir (Ambiguites1in belirlenmesi). Daha sonra da 
noktalardan birisi sabit kalırken diğeri hareket eder ve koor-
dinatı belirlenecek noktada bir süre bekler ve daha sonra başka 
bir noktaya hareket eder. Böylece kısa sürede çok sayıda nokta-
nın koordinatları belirlenmiş olur. Antenlerden birisi sabit 
kaldığı için bu yöntem Mutlak Kinematik'e göre daha hassasdır. 
Noktalardaki bekleme süresine göre 1 sa'den daha düşük prezisyon-
lar elde edilir. Bu yöntemle yapılan ölçülerde çoğu kez cm civa-
rında sonuçlar da alınmıştır. 

 

Şekil 11 (Mutlak koordinat      Şekil 12 (Relatif koordinat 
belirleme yöntemi) belirleme yöntemi) 

11. Ölçü prensipleri 

Kaydedilen sinyallerin değerlendirilme yöntemlerine göre GPS 
ölçü prensipleri 

- Kod-Faz ölçüleri, 
- Taşıyıcı dalganın değişiminin ölçüsü (Doppler etkisi), 
- Taşıyıcı-Faz ölçüleri,' 
- tnterferometrik 

ölçüler şeklinde 4'e ayrılırlar, tnterferometrik ölçü sistemi ilk 
kez Mc Doran tarafından 1979 yılında teklif edilmiştir. Bu yön-
temde, Bir uydudan çıkan belirli zamandaki sinyaller kodun bi-
linmesine gerek kalmaksızın iki ayrı noktadaki aletlere kaydedi-
lir. Aynı sinyalin iki noktaya ulaşmasındaki zaman farkından 
yararlanarak iki nokta arasındaki uzunluk hesaplanır- Hesaplama 
işlemi VLBI'deki (Yery IjOng Bas Jkine) yöntemle benzerlik gös-
terdiği için kullanılan yöntem İnterferometrik yöntem olarak 
adlandırılır. Yöntemin kullanılabilmesi için GPS aleti dışında 
zaman belirleyici gibi değişik aletlere de ihtiyaç vardır. Bu 
nedenle, yöntemin uygulanmasına geçilmemiştir. 

jeodezide kullanılan ölçüler Kod-Faz ölçüleri (Pseydo-uzak-
lık) ile Taşıyıcı-Faz ölçülerine dayanır. Bu nedenle, her iki 
ölçü prensipinin anlatılmasına özen gösterilecektir, 

11.1 Kod-F&ı ölçüsü 

Kod-Faz ölçüsünde, uydudan gönderilen bir' sinyalin alete ne 
kadar zamanda ulaştığı ölçülür. Yani sinyalin uydudan çıktığı 
zaman noktası ile sinyalin alete ulaştığı zaman noktası bilin-
mektedir. Kod-Faz prensipinde iki zaman noktası arasındaki fark 

38 

 



belirlenir. Farkın belirlenmesinde, alet saati ile uydu saat-
lerinin birbirleriyle uyusslu olaaiasından kaynaklanan bir zaman 
hatası ortaya çıkar. Ayrıca, sinyalin hızı vakundaki ışxk hısına 
da eşit delildir. Sonuçta, 

S = v . AT 

formülüyle hesaplanan uydu. ve nokta arasındaki uzaklık, gerçek 
uzaklığı venıez. Bu nedenle, yukarıdaki formülle hesaplanan 
uzaklıklara p*#f<So-»Mss»klıkl»r adı verilir. Sinyalin noktaya 
ulaşmasındaki "£TW zaısan farkının belirlenmesi çarpışa lor#lns™ 
yoau Yöat««tl«yl« (Bauer) yapılır. Çarpma korelasyonunda, GPS 
aletinde ossilator yardısayla uydu sinyaliyle aynı özelliklere 
sahip bir sinyal oluşturulur. Oluşturulan v© kayıt yapılan sin-
yaller birbirleriyle çarpılırlar. Çarpma sonucu, ortaya çıkan 
fonksiyona "Korelasyon fonksiyonu8* denir. Sistemin ssodülasyon 
işleminde izlenen özellikten dolayı (PRN özelliği), fonksiyonda 
(+1) ve (~1) olan anplitüd değerleri, her iki sinyalin de fre-
kansı, fazı ve faz ısodülasyonu birbirine eşit duruma geldikle-
rinde "+1" olurlar. Çarpma yönteminde izlenen yolu kısaca şöyle 
özetleyebiliriz (Bauer): 

Uydu tarafından gönderilen kodlarusış bir taşıyıcı frekansı, 
uydunun noktaya olan relatif hareketinden dolayı alette Doppler 
frekans kaymasına uğramış olarak kayıt edilir. w£kMyı aletin 
kaydettiği frekans olarak kabul edelim. Aynı anda, aletteki 
ossilatorda uydu sinyali özelliği tanıyan referans frekans (fr) 
oluşturulur. Âlette oluşturulan "fr* frekansı ile aletin kaydet-
tiği "fk" frekansının birbirine eşit olup olmadıkları kontrol 
edilir. Eşit değillerse, fr frekansı fk'ya eşit olacak şekilde 
küçük adımlarla kaydırılır. Her iki frekansın eşit oldukları 
tespit edilirse fr frekansı, gönderilen frekansta olduğu gibi 
kotlanır. Tüa ülçü boyunca her iki frekansın da eşit kalmala-
rı kontrol altında tutulur. 

Uydunun sinyalini gönderdiği anı tO olarak gösterir ve yine 
aynı anda alette sinyalin kopyasının oluşturulduğunu varsayar-
sak, sinyal alete ulaşıncaya kadar (20000 km : 300000 km/s) 0,07 
saniyelik bir zaman geçer, Bu zaman farkının tam olarak belir-
lenmesi için aletteki sinyalin kodu, gönderilen sinyalin koduna 
eşit olacak şekilde kaydırılır. Her iki kod da birbirine eşit 
duruma geldiklerinde çarpma korelasyon fonksiyonundaki aıaplitüd 
"+1" değerine ulaşır. Alette her iki kodun da eşit duruma gelin-
ceye kadar yapılan kaydırmanın süresi ölçülür {ö*Xmj). Bulunan 
»Delay89 süresi uydudan sinyal alındığı sürece nuhafaza edilir. 

AT sinyalin alete ulaşım süresi ve 
11 aletin saat hatası ise, 

uydu ile nokta arasındaki uzaklık, 
s = (AT+Aü) . v formülüyle bulunur. 

11.1.1 C/&~Ko&vı il® ■Rod-I&M ölçüsü 

C/A-Kodu*nda Delay'in aratması 50 Bit'lik adımlarla yapılır. 
C/A Kodu8nun toplam uzunluğu ise 1023 Bit'ten oluşur, C/A Kodu 
'yla Delay'in aranması en fazla 20,46 saniye sürmektedir, 
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11.1.2 P-Kodtt ils Kod-Tas ölçfisfl 

P-Kodu'nun frekansı 10,23 MHz'dir. Uydudan gönderilen sinya-
lin gözlem noktasına ulaşması için yaklaşık 0,07 saniyelik zaman 
süresine ihtiyaç vardır. Metin zaman ölçümüne başlama noktasını 
sinyalin gönderildiği saman noktasina eşit kabul edersek, sinyal 
alete ulaşıncaya kadar aletin kod jeneratörü (7,1 . 105) Bit 
ileri gitmiş olur. Delay arama yöntemi 50 Bit/s uzunluğundaki 
adımrarla yapılıyor ise P-Kodu•nundaki maksimum aramanın yakla-
şık 4 saat sürmesi gerekmektedir. Bu da 4 saatlik bir zaman 
kaybı demektir. Bu sorunun çösûaû için önce C/A-Kodu'yla Delay 
belirlenir. P-Kodu da, C/Â-Kodu8yla belirlenen Delay kadar ge-
ciktirilir. Daha sonra da uydu sinyalinin datablokundaki HOM'dan 
sinyalin gönderildiği zaman noktasıyla ilgili bilgi alınarak 
(GPS zamanı), daha önce bulunan Delay1in kontrolü yapılır. De-
lay, devamlı yapılan ölçülerle daha hassas hale getirilir. Bazı 
literatürlerde "Delay" gecikme anlamını taşımaktadır. 

 

formülüyle noktanın autlak koordinatları hesaplanır. Formülde 
(x,y,z) koordinatlarının altında bulunan "a" harfi, aletin ku~ 
ruldugû nokta, "u" harfi ise uydunun zamana bağimli koordinatla-
ridir. T zaman farki ile uydu koordinatları bilinmektedir. Âlet 
noktası koordinatları ile alet saat hatası da (At) hesaplana-
caktır. Aynı anda 4 uyduya ölçü yapıldığına göre, 4 eşitlikte 4 
bilinmeyen aranmaktadır. 

12.1 Kod-faa ölçüleriyla koorâiaat beliri«m®da bata kaynakları 

C/A ve P-Kodu ölçüleriyle belirlenen mutlak koordinatların 
ihtive ettikleri hataları, 

- Uydudan kaynaklanan hatalar, 
- Sinyalin yayılma hızının bilinmemesinden kaynaklanan hatalar, 
- Alet hataları 

şeklinde 3'e ayırabiliriz. 

Uydudan kaynaklanan hataların en büyük kısmını yörünge (Ephe-
meris) hataları oluştururlar. Diğer bir hata kaynağı ise uydu 
saati hatasıdır (Uydu saatlerinin GPS zamanından olan farkı). 
Uydu saatiyle ölçülerin ve yörünge datalarının hangi zaman nok-
tasına ait olduğu belirlenir. Bildirilen zaman noktasındaki 
hata, yanlış bir zaman noktasındaki uydu koordinatlarının he-
saplanmasına neden olur. 

Sinyalin yayılma hızının bilinmemesinden kaynaklanan hatalar 
iyonosfer ve trofosfer refraksiyonlarında kendini gösterirler. 
Sinyallerin uğradığı yansıma (Multipath) etkisi de sinyallerin 
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yayılmasıyla ilgili hata grubuna aittir. 

Alet hataları ise aletlerin ölçü hassasiyeti, alet saat hatası 
ve alette yapılan navigasyon hesabının prezisyonundan kaynak-
lanırlar. Pseydo-uzaklık ölçüleriyle bulunan "as " ortalama hata 
mutlak koordinatların ortalama hatasını vermez. Mutlak koordi-
natların ortalama hatasını bulmak için as'nin uydu kombinasyonu-
nun ölçüye olumsuz etkisini vurgulayan, hassasiyetin azalması 
veya hassasiyetin zayıflaması anlamında olan DOP faktörüyle 
(Dilution gf fraeisioa) çarpılması gerekir. DOP uydu kombinasyonu 
hakkında bilgi veren bir faktördür. Ölçüye en uygun olan uydu 
kombinasyonu DOP değeri 2 ile 4 arasında olanıdır. Sistemin 
tamamlanmasından sonra, uzayda oluşacak 18 uyduyla DOP faktörü-
nün yaklaşık 3 civarında olması beklenmektedir. Ölçü yapılan 
uydular birbirlerine ne kadar uzakta iseler, uydu kombinasyonu 
da o kadar iyidir. Bunun anlamı, uyduların gözlem noktasının 
horizontuna giriş veya çıkış konumunda olmalarıdır (Slevasyon 
açıları düşük). Bu konumdaki uydulardan gönderilen sinyallerin 
iyonosfer ve trofosfer refraksiyonları daha fazladır. Bu neden-
le, uyduların hem ulaşabilecekleri en yüksek noktada olmaları, 
hem de birbirlerine uzakta bulunmaları en çok tercih edilen 
kombinasyondur. Hesaplanan bilinmeyen sayısına göre değişik DOP 
faktörleri vardır. Bunlar yabancı literatürlerde, 

- GDOP (gaometrieal gllutioa of İrecisioa), 
- PDOF (Posifcion I>ilutloa gf greeisioa) s 
- HDOP (Horizontal Uilution g£ İreelsion), 
- VDOP {Vertie&l Dilutioa of Precisioa), 
- TDOP (Jine gilutioa gf Frecisioa) 

adlarıyla gösterilirler. Pseydo-uzaklık ölçüleriyle elde edilen 
ortalama hata (cj) DOP faktörüyle çarpıldığında, hesaplanan 
mutlak koordinatların ortalama hatası bulunur: 

a% . GDOP —> x,y,z koordinatları ve saat bilinmiyeninin 
hatası (Geometrik ortalama hata). 

a% . PDOP —-> x,y,z koordinatlarının ortalama hatası (Pozis-
yonun ortalama hatası). 

o% . HDOP —> x,y koordinatlarının ortalama hatası (Yatay 
ortalama hata). 

as . VDOP --> Yüksekliğin ortalama hatası (Düşey ortalama 
hata) 

<y& . TDOP —> Zamanın ortalama hatası. 

Kod-Faz ölçüleriyle pozisyon belirleme denklemi variyans-
kovaryans matrisinin 

Q̂  = O2S (A TA) -1 
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hesaplanır. Yatay, düşey veya zamanın ortalama hatasını bulmak 
için ise pozisyonun ortalama hatasında olduğu gibi varyans-
kovaryans matrisinde hatası aranan büyüklük ile ilgili diagonal 
elemanlar gözönünde bulundurulurlar» 

çift frekanslı GPS aletlerinin ilk geliştirildiği yıllarda, 
teknik zorluklardan dolayı bazı aletlerce ancak 4 uyduya ölçü 
yapılabiliyordu (TI-4100'de olduğu gibi). Noktanın horizontunda 
4'ten fazla uydu mevcut ise gözlem anında GDOP ve PDOP değerleri 
en küçük olan uydu kombinasyonlarının seçilmesi gerekiyordu 
(Tablo 4a). Bu nedenle, kampanyaya başlamadan önce ölçü yapıla-
cak günle ilgili uydu kombinasyonları ile PDOP ve GDOP değer-
lerinin hesaplanması kaçınılmazdı. Günümüzdeki GPS alıcıları 
daha fazla kanallara sahip oldukları için 8 uydudan aynı anda 
sinyal kaydı yapmak mümkündür. 

13. Taşa.yieı-FaE ©Ifülari 

GPS alıcıları uydudan gönderile»-sinyallerin fazı ile alette 
oluşturulan sinyalin fazını ölçme özelliğine sahiptirler. Ta-
şıyıcı-Faz ölçülerinde ölçülen büyüklük, uydu sinyalinin fazı 
ile alicinin oluşturduğu sinyalin fazı arasındaki farktır. Lite-
ratürlerde Taşıyıcı-Faz yerine Kab& Faı veya Taşıyxei-Karışık 
Fan gibi isimlere de rastlanır. Remondi, faz farkı ölçümünü her 
iki oszilogramm ortasındaki bir stadimetre çizgisi yardımıyla 
bulunduöunu açıklamıştır (Sekil 13}, 
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Uydudan % anında gönderilen sinyal ile alette oluşturulan 
referans sinyal arasındaki faz farkı, 

#CTİ) - $e<TGı) - ^(T^AtJ     (12.4) 

formülüyle verilir. Formülde; 

J6 % Gönderilen sinyalin fazı, 
♦* ı Referans sinyalin fazı, 
7*1 ı Sinyalin gönderildiği zaman noktası, 

Atx ı Aletin saat hatası 
şeklindedir. Metin saat hatası uydu ve alet saatlerinin uyuşma-
masından kaynaklanır. T, anında gönderilen sinyalin aletteki 
karşılığı (T,+ât^ 'dir. Faz ölçülünde, son dalganın fazı (Kırık 
dalga) ölçülmektedir. Bu nedenle, uydu ile alet arasındaki tam 
dalga sayıları bilinmemektedir. Literatürlerde ''Mbigulty89 ola-
rak adlandırılan tam dalga sayısının da formüle bilinmeyen ola-
rak getirilmesi gerekir. Bilinmeyen ta® dalga sayısını (Ambigui-
ty) "N" olarak gösterirsek, formül 

+ ITJ -4elTm) -İglTsltJ *N   (12.5) 

şeklini alır. Aynı uyduya yapılan faz ölçülerindeki Ambiguity 
sayısı tüm ölçüler için aynı değere sahiptir. Ölçülerin değer-
lendirilmesinde en büyük sorun da tam dalga sayısının belirlen-
mesinde ortaya çıkmaktadır. İsminden de anlaşılacağı gibi N'nin 
dengeleme sonucunda tam sayı olması gerekmektedir. Uzun kenar-
larda (20 ka'den büyük) iyonosfer etkisinin fazla olması nede-
niyle tam sayı koşulunun gerçekleşmesinde zorluklarla karşı-
lanmaktadır. Dengeleme programlarında sorunun asılmasıyla ilgili 
bir çok modeller mevcuttur. N'nin tüm ölçü boyunca aynı defere 
sahip olması nedeniyle de ölçüler arasında bir kesiklik meydana 
gelmemesinde fayda vardır. Aksi takdirde, ölçüler arsında bir 
bağlantı kurulabilmesi için faz sıçramalarının (Cyel# Slip) 
belirlenmesi gerekir. Faz sıçramasının belirlenmesi için çeşitli 
metodlar mevcuttur. Cycle Slip, kullanılan dalganın boyuna eşit-
tir. Ll dalgası için 1 Cycle 19 cm, L2 dalgası için ise 24,4 
cm'dir. Belirlenen faz sıçramaları yardımıyla da tam dalga sayısı 
hesaplanır. Faz sıçramaları alet hatasından veya alet ile uydu 
sinyali yolu arasındaki bir engelden kaynaklanır. Aletten 
kaynaklanan hatalarda genellikle ölçü yapılan tüm uydular için 
faz sıçraması meydana gelir. Engellerden kaynaklanan hatalarda ._ 
ise faz sıçraması sinyalinin ulaşmasi engellenen uydu için ge-
çerlidir. 

 



 

elde edilir. Formül sinyal kesintisi olmaması koşuluyla geçerli-
dir. Formülde refraksiyon ve relativite etkisiyle ilgili model-
ler bulunmamaktadır. Ayrıca, s'nin hesaplanması için uydu ve 
gözlem noktasının yaklaşık koordinatlarının bilinmesi gerekir. 
(12.12) formülünün 2. ve 4. terimleri, uydu tarafından gönderi-
len frekans ile gönderilmesi gereken frekans arasında sonucu 
etkileyecek oranda bir fark bulunmaması nedeniyle B;(s altında 
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Formüldeki son iki teria faz ölçümündeki iyonosferik ve tropos-
ferik etkiyi vurgulamaktadır. (12.13) formülüne ayrıca relativi-
te etkisiyle ilgili düzeltmenin de eklenmesi gerekir. İyonosfe-
rik ve troposferik etki ile relativitenin etkisi ayrı modellerde 
hesaplanarak ölçüye düzeltme olarak getirilmesi nedeniyle, bun-
dan sonra yasılacak formüllerde bu etkenler bulunmayacaktır. 

14. Tafiyıeı-ras Ölçüsü 4«$«rl«&dixm« uoûmllmri 

Taşıyıcı-Faz ölçülerinin değerlendirme prensibi, mutlak koor-
dinat belirlemede olduğu gibi parametrelerin hesabı yerine para-
metrelerin elimine edilmesine dayanır. Hesaplamada ihtiyaç du-
yulmayan parametriler elimine edildiğinde, bu parametrilerin 
sonuca negatif etkisi ortadan kalkar. Ortaya çıkan sonuç ise iki 
istasyon arasındaki bazın hesaplanmasıdır. Hesabın yapılabilmesi 
için bir noktanın koordinatının hassas olarak biliniyor olması 
gerekir. Bu noktadan yola çıkarak, diğer istasyonların da hesap-
lanan bazlar yardımıyla koordinatları bulunur. Taşıyıcı-Faz 
ölçüleri fark alma yöntemleriyle değerlendirilir. İki yer istas-
yonundan bir uyduya yapılan ölçüler arasında alınan farka Singl© 
Di££®r®ne® (Bir Kez Fark Alma) adı verilir. Single Difference'de 
uydunun saat hatası elimine edilmiş olur. İki yer istasyonundan 
iki uyduya yapılan ölçüler arasında alınan fark ise (İki Single 
Difference arasındaki fark) D©tabl# Diff®rane# (İki Kez Fark 
Alna) olarak -adlandırılır. Double Difference ile aletin saat 
hatası ortadan kalkar. Uydu ve alet saat hataları elimine edi-
lerek baz hesabında daha hassas bir netice elde edilir. Tripl* 
Diff«r«ne«'de (Üç Kmz Fark Alma) Double Difference'in iki epoku 
arasında alınan farktır» Triple Difference ile Ambiguity bilin-
miyeni elimine edilir. Böylece formülde bilinmiyen olarak uydu 
ve yer noktası arasındaki uzaklık ile iyonosfer ve troposferin 
etkisi kalır. AşaŞıdaki formüllerle ilgili semboller (Bauer), 
(Hoffmann-Wellenhof, Lichtenegger) ve (Renondi)'den alınmıştır. 

14.1 8ingl« Diff«r«nc« 

Single Difference iki yer noktasından bir uyduya simultan 
gözlemlerle yapılan faz ölçüler arasındaki farktır (Şekil 16). 
Faz ölçü genel formülünde yer noktalarına 1 ve 2 (k=l,2) ve ölçü 
yapılan uyduya S (j^S) numarasını verirsek, (12.13)8te gösteri» 
len genel faz ölçü formülü, 

 

görünüşünü alır. Single Difference kurularak, iki ölçü birbirin- 
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Double Difference'de olduğu sadece ölçü yapılan uydu sayısına 
bağlıdır. Formülde Tlj yarine ölçü yapılan uydu sayısı yazıldığı 
takdirde ölçülmesi gereken epok sayısı hesaplanır. 

Navigasyon probleminin çözümü için en az 4 uyduya ihtiyaç 
duyulduğu unutul»a«alıdır. Navigasyon çözümünde uydu sayısı 3 
ise yükseklik sabit tutularak yatay düzlem koordinatları (x,y) 
hesaplanır» 
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15. Fass sıçramalarıma (Cycle Siip) belirlenmesi 

Uydu sinyalinin izlediği yol ile alet arasında bir engel 
bulunuyor ise sinyal alete ulaşamaz ve kesinti boyunca yapılan 
faz ölçüleri de doğru olmayan tesadüfi değerlerdir. Uydunun 
hareketinden dolayı, nokta-uydu arasındaki görüş tekrar sağlanır 
veya sinyalin alete ulaşmasını engelleyen faktör ortadan kalkar-
sa ölçme işlemi tekrar normal hale dönüşür. Bununla birlikte, 
engel öncesi ölçülerdeki tam dalga sayısı (Ambiguity) ile enge-
lin ortadan kalkması sonucu yapılan ölçülerdeki tam dalga sayısı 
birbirleriyle uyuşmazlar. Her iki konumdaki tam dalga sayıları 
arasındaki farka Fas Sıçramaları (Cycle Slip) adı verilir. Faz 
Sıçramaları'nın belirlenme stratejisi, GPS ölçüleri değerlendir-
me programlarının en önemli kısımlarından birini oluşturur. Faz 
Sıçramaları Multipath etkisi (Sinyalin alete yansıyarak ulaşma-
sı) ve alet hatasından kaynaklanarak da meydana gelebilir. 

GPS ölçülerinde Cycle Slip arama işlemine ölçülerin temizlen-
mesi denir. Cycle Slip1in aranmasında, zamana bağımlı olarak 
uydu koordinatları ile gözlem istasyonunun bilinen koordinatla-
rından faydalanılır. Gözlem istasyonunun konumu için pseydo-
uzaklık ölçüleriyle belirlenen koordinatlar yeterlidir. Bilinen 
yaklaşık istasyon ve uydu koordinatlarından yola çıkarak, koor-
dinatlara göre olaası ger@l@n Single, Double ve Triple Difference 
'ler hesaplanır. Yapılan ölçüler arasında alınan Single, Double 
ve Triple Difference ile de ölçülere göre gerçek d®g®rl®r 
bulunur. Olması gereken ve gerçek değerler arasındaki_fark be-
lirlenir (Koordinatlar fardımıjla bulımaa û&qms - Ölçüleri® 
bMİaB&a d@f®r). Daha sonra, farklara en yakın bir polinom fonk-
siyonu hesaplanarak, bu fonksiyonla uyuşmayan farklar kaba hata 
(büyük fark) veya Faz Sıçraması olarak kabul edilir. Ölçüler 
arasında Single, ve Double Difference'ler alındığı takdirde, Faz 
Sıçraması durumunda fark tam sayiya yakındır. Triple Differen-
ce 'de sonuç daha belirgin hale gelir. Bir kez fark alma yöntemi 
uygulandıktan sonra belirlenen Cycle Slip'ler de gözönüne alina-
rak düzeltilmiş koordinatlar hesaplanır. Düzeltilmiş koordinat-
lar yardımıyla^ tekrar fark alma yöntemlerine göre Faz Sıçrama-
ları aranır, işlem (Olması gereken değer - Gerçek değerler) 
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arasındaki fark belirli bir sınırın altında kalıncaya kadar 
tekrarlanarak, ölçüler Cycle Slip'ten arındırılmış hale getiri-
lir. Tam sayıya yakın olmayan değerler Cycla Sİip olarak işlem 
görmezler. Bunlar iyonosfer veya başka hatalardan kaynaklanan 
kalıntı hatalardır. Çıkan değerin tam sayıya yakın olup olmadığı 
veya sınırın nasıl belirleneceği kararı, değerlendirme program-
ları için geliştirilmiş çeşitli stratejilere göre yapılır. Be-
lirlenen Faz Sıçraması sayısı yardımıyla, çalışılan dalgayla 
ilgili olarak (Ll, L2, L4, L5) Ambiguity'ler hesaplanır. 

Ölçülerin Cycle Slip'ten arındırılmasını takiben Doufole Dif-
ference ile noktalar arasındaki koordinat farklarının bulunması 
yoluna gidilir. Kesin uydu koordinatlarının hesaplanafoilmesi 
için uydu sinyalinin gerçek gönderilme zamanının (Td) bilinmesi 
gerekir. Sorun iteratif yöntemle çözülür. Önce, ölçü esnasında 
dünyanın dönmesinden kaynaklanan gözlem noktası yer değiştirme-
sinin, uydu sinyalinin gözlem noktasına ulaşım süresine etkisi 
gözönüne alınmayarak ölçülen ( Tt ) yardımıyla yer noktasının 
koordinatları hesaplanır. Yer noktası ve uydu koordinatları 
yardımıyla aradaki uzaklık bulunur. Daha sonra, 

^i = —ı ve (12,6) formülünden TGİ hesaplanır, 

Belirlenen yeni değerlerle Singla Difference alınır ve düzel-
tilmiş istasyon koordinatları ile düzeltilmiş alet saat hataları 
bulunur. İşlem, uydu sinyallerinin gönderilme zamanlarındaki 
değişmenin belirli bir değerin altında kalmasına kadar devam 
ettirilerek, yer noktasının koordinatları, alet saat hataları ve 
uydu sinyallerinin gerçek gönderilme zamanları hesaplanır. Daha 
sonra da hesaplanan değerler yardımıyla Cycle Slip'ten arındı-
rılmış Taşıyıcı-Faz ölçüleri arasında Double Difference alınarak 
istasyonlar arasındaki koordinat farkları (Bir istasyonun koor-
dinatları sabit tutularak) elde edilir. 

16. GPS'BİB pratikte Jrallam.lnasx 

Nirengi ağlarının sıklaştırılması, uyduların hassas yörünge 
parametrelerinin belirlenmesi, yer küreyle ilgili gravitasyon 
modelleri ile yer kabuğu ve kıta hareketlerinin incelenmesi 
günümüzde GPS'nin jeodezik amaçla kullanıldığı önemli alanları 
oluştururlar. Yukarıda sayılan amaçlara yönelik çalışmalarda 
çift frekanslı alıcılar kullanılırlar» Koda bağımlı alet tipleri 
en çok tercih edilenlerdir. Bu tip aletlerin fiyatları günümüzde 
3 0 000 ile 60 000 Amerikan Doları arasındadır. Taşıyıcı faz 
ölçülerinin fark alma yöntemiyle belirlenebilmesi için en az iki 
alete ihtiyaç vardır. 

16.1 Kampanya öncesi japxlaja bassırlıkl&r 

Bir kampanyaya başlamadan önce, ölçü yapılacak tarihte hangi 
uyduların ve ne zaman ölçü noktalarının horizontunda bulunacağı 
tespit edilerek (Uydu Görünümü) bir Göslem Pane@r©si8nl® (Ölçüye 
başlama ve bitirme zamanı) belirlenmesi gerekir. Gözlem Pencere-
si 'nin belirlenebilmesi için uydu almanakları ve yer koordinat-
larından yararlanılır. Ölçü yapılan alanların genellikle küçük 
olması nedeniyle, Uydu Görünümü'nün ölçü yapılan bölgenin orta-
sında bulunan bir nokta için hesaplanması tüm bölge için yeterlidir, 



Tablo 4a, 4b ve 4c'ds değişik programlardan alınmış uydu görünüm 
çıkışları görülmektedir. Ölçü sınırlarının (Başlama ve bitirme 
zamanları) tespitinde, en fazla uyduların noktaların horizontun-
da bulunduğu sûreler ile ölçü yapılan mevsime göre güneş aktivi-
tesinin en az olduğu «samanlar önemli rol oynarlar. Ayrıca ölçü-
lerin değerlendirilme aşamasında hangi yörünge datalarından 
yararlanılacağı çok önemlidir. Değerlendirici, kampanya sonrası 
ölçü zamanına ait hassas yörüngeleri (Precise Ephemeris) temin 
edemeyeceğinden değerlendirme işlemi, Broadcast Ephemeris ile 
yapılacak ise ölçü süresi Precise Ephemeris'e nazaran daha uzun 
tutulur. Baz uzadıkça iyonosfer etkisi de artacağından uzun bal-
larda (300 km'den büyük) en az 6 saat süreyle ölçü yapılmalıdır. 
Ölçü süresi uzadıkça ulaşılan hassasiyet de artar. Değişik ülke-
lere mensup bası sivil ve resmi kuruluşlar, yer küre üzerinde 
kurdukları sabit GPS istasyonlarında yapılan sürekli ölçüleri 
değerlendirerek Precise Ephemeris'leri bulmakta (Yer noktaları 
sabit, uydu koordinatları değişken prensibine göre) ve bu yörün-
geler yardımıyla çok hassas neticeler elde etmektedirler. Dün --
yadaki çeşitli istasyonları kapsayan CIGHET ağı bunlardan biri-
dir. CIGNET ağına geçtiğimiz yıl Ankara'da kurulan GPS sabit 
istasyonu da katılmıştır. Ayrıca bu aşamada ölçü intervalinin de 
belirlenmesi gerekir. Ölçü intervali genelde 15 sn ve 30 sn 
olarak seçilir. Daha sık yapılan ölçülerle, ölçüler arasındaki 
korelasyonun etkisinin çoğalması yanında data kayıt kapasitesi 
sorunu ortaya çıkar. 

Kampanyaya başlamadan önce yapılması gereken diğer bir işlem 
ise kampanyada kullanılacak alıcı antenlerinin kalibre edilmesi-
dir (Faz Sıfır Noktalarının Belirlenmesi). Koordinatları çok 
hassas bilinen yer noktalarına kurulan antenlerle yapılan ölçü-
ler değerlendirilerek noktalar arasındaki bazlar belirlenir. 
Aletlerin pozisyonları değiştirilerek ölçüler tekrarlanır. Bulu-
nan sonuçlara göre de relatif farklar belirlenerek antenler 
kalibre edilir. Hassasiyetin azalmaması nedeniyle kalibrasyon 
ağındaki bazların uzun olmaması gerekir. Anten kalibrasyon işle-
mini laboratuarda da yapmak mümkündür. Çeşitli anten tipleri 
için değişik düzeltme formülleri de öne sürülmüştür (Geiger), 

Kampanya süresince değişik alet tiplerinden oluşan bir kom-
binasyonun kullanılması söz konusu ise ölçülerin yapılacağı 
komşu noktalara aynı tip aletlerin konulmasında fayda vardır. 
Ayrı tipteki aletlerin Faz Sıfır Noktaları"nın farklı olması 
büyük bir ihtimaldir. Bu sorun aynı tipteki aletlerin antenleri 
arasında da ortaya çıkabilir. Ölçülerin değerlendirilmesinin 
fark alma yöntemiyle yapılması nedeniyle bir firma tarafından 
yapılan aynı tip antenlerin ihtiva ettiği hataların elimine 
olmaları çok büyük olasılıktır. 

16.2 Kampanya sonrası yapxla.ii çalışa&lar 

Kampanyada elde edilen ölçü kayıtlarının değerlendirilme 
aşamasıdır. GPS alıcısı imal eden firmalar, aletlerle birlikte 
değerlendirme için gerekli programları da satmaktadırlar (Trim-
vec, Aims gibi programlar). Bu tür programların dezavantajı 
belirli bir aletle ölçü yapmak zorunda kalınmasıdır. Programlar 
genellikle firmanın yaptığı aletin data kayıt formatına bağlı-
dırlar. Format sorununun çözülebilmesi ve değişik tipten aletler 
kombinasyonuyla ölçü yapabilme konumuna gelinebilmesi için çe- 
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şitli programlar geliştirilmiştir. Bern Programı (İsviçre'de, 
Bern'de geliştirildi) bu tür programlar içerisinde en fazla ilgi 
görenlerden birisidir. Bern programında, değişik tipte aletlerle 
yapılan ölçüler,*Alıcıya Bağlı Olmayan Format* anlamındaki RIM11 
(Receiver Independent Exchance Format) formatına çevrilerek, 
dataların değerlendirilmesi safhasına geçilir. Değerlendirme 
safhasında önce, pseydo-uzaklık ölçüleri ile yer noktası koor-
dinatları ve 2. derece bir polinomla alet saatinin düzeltme 
parametreleri (Time Offset) hesaplanır. Bulunan delerler sabit 
tutularak Taşıyıcı faz ölçüleri kaba hatalardan arındırılır ve 
Faz Sıçramaları belirlenerek Ambiguity'ler elde edilir. Ambi-
guty'lerin bulunması işlemine fiksleme adı verilir. 200 km'den 
daha uzun bazların hesabında Ll ve L2 dalgaları veya bunlardan 
birisi iyonosfer etkisinden dolayı fikslenemeyebilir (Ambiguity 
ondalıklı bir sayı). Ll ve L2'nin linear kombinasyonlarından 
deŞişik dalga tipleri oluşturulur. L3, L4 ve L5 olarak adlandı-
rılan bu dalga tiplerinin dalga boyları ve kullanılma amaçları 
da farklıdır. 

 

L3, iyonosferden arındırlımış dalga anlamındadır. Dalga boyu "0" 
olan L3 ile yapılan hesaplarda, ölçülere iyonosfer etkisinin çok 
büyük bir kısmı elimine edilir. L4, alıcı saati ve noktaların 
geometrisine bağlı olmayan linear kombinasyondur. L5, dalga boyu 
en büyük olan dalgadır (86 cm). Dalga boyunun uzun olması nede-
niyle Ambiguity'lerin fikslenmesinde ve Faz sıçramaları'nın 
bulunmasında yararlanılır. Değerlendirme programında ayrıca 
kutup koordinatları ve meteorolojik datalara da ihtiyaç vardır. 
Meteorolojik datalar yerine Standard meteorolojik modeller de 
kullanılabilir. Bir çok kez her iki meteorolojik model arasında 
hassasiyeti etkileyecek bir farkın ortaya çıkmadığı görülmüştür. 
Günümüzde de GPS ölçülerini değerlendirme programlarının en 
zayıf kısmını meteorolojik modeller oluşturmaktadır. GPS ölçüle-
rine dayanan meteorolojik modellerin uzun süre daha araştırılma-
sı gerekmektedir. 

GPS ölçüleriyle elde edilen bazların hassasiyeti, baz uzun-
luğuna bağlı olarak, 
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