
Uydusal uygulamalarından önce bu problem 
çözülmelidir. Bu problemin üstesinden gelmek için sinyal 
tasarımı üzerinde değişikliklere gidilmesi gerekir. 

2.2. Yakinlik-uzaklik Problemi Çözümleri 

Yakmlık-uzaklık problemini çözmek için mevcut uydu 
sinyallerine (GPS Ll ve L2) karşı çok daha yüksek çapraz-
korelasyon değerini sağlayan yeni bir uydusal sinyal 
formatı bulmak gerekir. Uydu sinyallerini değiştirmek 
kolay değildir; fakat uydusal sinyal formatları sistem 
performansını optimize etmek için rasgele seçilebilirler. 
GPS toplumu on yıla yakın süredir yeni uydusal sinyal ve 
formatları tasarlamak ve analiz etmek için yoğun emek 
harcamıştır. Aşağıda dinamik uzaklığı artırmak için 
geliştirilen ve uydusalın gönderdiği sinyalin saptanması için 
gerekli alıcı değişiklikleri kısaca anlatılmıştır (COBB 
1997). 

A. Band Dışı Sinyaller 
Bir uydusal, radyo spektrumunda yararlı frekansta 

sinyal gönderecek biçimde yapılabilir. Uydusalın verici 
frekansı GPS'in Ll frekansından yeterince farklı olursa 
(band-dışı) uydu sinyalleriyle karışmasını (bindirmesini) 
önlemek amacıyla GPS alıcısının filtreleriyle uydusalın 
sinyali azaltılır. Bu yaklaşımın en belirgin olumsuz yanı, 
uydusal sinyallerini almak için ayrı bir radyo frekansı (RF) 
ayarlayıcısmm gerekli olmasıdır. İkinci bir RF ilavesi GPS 
alıcısının maliyetini ve karmaşıklığını artırır. 

B. Frekans Ötelemesi 
GPS uydularının C/A kodlan ikili faz öteleme işlemi 

(BPSK-binary phase shift keying) modülasyonu kullanı-
larak gönderilmektedir. Bu tür sinyaller geniş bir spektrumu 
kapsar, fakat enerjinin gönderilmediği belli frekanslarda 
delikler ya da boşluklar da vardır. Bu boşluklar bit gönderi 
oranı ya da yonga (çip) oranının (C/A kodu için 1.023MHz) 
katlarında taşıyıcının her iki tarafında oluşur. GPS alıcısının 
içindeki demodülatör de benzer bir yol izleyerek BPSK 
spektral yolundaki enerjiyi göz önüne alıp boşluklardaki 
sinyalleri görmezden gelir. ELROD VE VAN 
DffiRENDONCK (1993) tarafından bir uydusalın sinya-
linin C/A kodundaki boşluklarından birine merkezlendirilen 
bir taşıyıcı frekansıyla uydusal sinyalinin gönderilebileceği 
önerilmiştir. Bu düşünceyle uydu sinyallerindeki 
boşluklarda bulunan uydusal sinyali alıcı tarafından dikkate 
alınmayıp böylelikle yakmlık-uzaklık problemini azaltacak 
ya da elimine edecektir. 

C. Frekans Zıplaması 
Yukarıda anlatılan frekans ötelemesi önerileri, uydusal 

geniş bandlı bir C/A kod sinyali gönderdiğinden genelde 
çok iyi çalışmazlar. C/A kodunun bir boşluğuna 
merkezlendirilen dar bandlı bir sinyal gönderen bir uydusal, 
uydu sinyallerine daha çok bindirme yapacaktır. Dar bandlı 

sinyal; uydu sinyal frekansı zaman ortalamalı frekansa 
eşitleninceye kadar alçak ve yüksek boşluklar arasında 
zıplar ya da atlar. Birçok uydusal sinyali farklı zıplama 
şekilleriyle eş-zamanlı olarak giderilebilir (COBB 1997). 

D. İmpulshi Sinyaler 
Uydusal sinyallerinin; sık, kısa ve güçlü impulslarla 

gönderilebileği RTCM SC-104 (Diferansiyel Navstar GPS 
Servisi için Önerilen Standartlar) komitesi tarafından 
savunulmuş ve Zaman Bölümlendirmeli Çoklu Erişim 
(TDMA - Time Division Multiple Access) yöntemiyle esas 
devirlerin %10'unda Altın Kodlarla (93 kod cipi) 
impulslanmış sinyal göndermeleri uydusallar için 
önerilmiştir (STANSELL 1986). Esas devrin (cycle) sadece 
%10'una sahip olmasına rağmen impulslar kolayca 
izlenebilecek kadar güçlü olurlar. Uydusalın gönderdiği 
sinyal GPS uydu sinyalleriyle karışabilir. Uydusal eğer 
zamanın sadece %10'unda sinyal gönderirse sadece 
%10'luk zaman diliminde bindirmeye neden olabilir ve 
diğer %90'lık zaman diliminde alıcı sadece uydu 
sinyallerini duyar. Bunun sonucu olarak da Altın Kodun 11 
parçasının her birinin 10 milisaniyelik bir aralıkla 
(intervalle) gönderilecek biçimde her sinyal impulsunun 
konumunun milisaniyeden milisaniyeye değişmesi 
gerçekleşir. 

E. Uygun Anten 
Uydusal sinyallerinin ve GPS alıcılarının 

tasarımlarında değişiklikler yapılarak yakınlık-uzaklık 
problemini çözmenin yanı sıra MARTİN (1999), en iyi 
uyan anten diyagramının kullanımını önermektedir. 
Kullanılan anten türü uygulamaya ve ortama göre 
değişmelidir. Uniform küresel kalıp sağlayan mikrokuşak 
yamalı antenlerin kapalı alanlar gibi küçük alanlarda 
kullanımı önerilirken, yüksek alım gücüne sahip parabolik 
ve spiral (helix) antenlerin de uzun mesafeli kapsama 
alanları için önerilmektedir. 

23. Uydusal Sinyali Veri Mesajı 

Uydusal sinyali, bağıl düzeltmeler ve bütünlük 
sağlayan bilgilerin GPS alıcısına geçmesi için bütünleyici 
veri bağlantısı olarak görev yapabilmektedir. Günümüzde 
GPS navigasyon veri mesajı, GPS uydularıyla 50bps (bit 
per second) oranında aktarılmaktadır. 1000 bps'e kadar 
uydusal veri oranı, çoğu GPS alıcılarında yapılabilecek bir 
donanım modifikasyonu ile karşılanabilir (ELROD VE 
VAN DIERENDONCK 1995). Yerel Alan Büyütme 
Sistemi (LAAS) Donanım Değerlendirme Komitesi 
(LARC) ve RTCA SC-159 Komitesi Çalışma Grubu 4A 
gibi birçok grup; mesaj formatlarmm oluşturulması, veri 
oranı gereksinimleri ve LAAS veri bağlantı kavramı 
frekans bandlan üzerinde çalışmaktadırlar. Önerilen temel 
uydusal mesaj formatı için Geniş Alan Büyütme Sistemi 
(WAAS)   şartnamesi  esas  alınmaktadır.  Tipik  mesaj 
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formatlan şunlardır: Taşıyıcı Ölçü Mesajı (Tip 41/42), Kod 
Mesafe Ölçü Mesajı (Tip 43/44) ve uydusal verici anteninin 
kesin WGS84 koordinatlarının bulunduğu Uydusal 
Almanak Mesajı (Tip 45) (MORLEY 1997). 

2.4. Uydusal Zamanının Senkronizasyona 

Uydusal sisteminin tasarımına ilişkin son konu zaman 
senkronizasyonudur. Uydusal saat hatası hem referans hem 
de diğer alıcı noktalarında aynı olacağından ve de tekli ya da 
ikili farklar kullanıldığında yok olacağından, uydusal osila-
törünün GPS zamanına senkronizasyonu bağıl konum 
belirleme yöntemleriyle üretilen ölçülerin büroda 
değerlendirilmelerinde (post-processing) çok büyük önem 
arz etmemektedir. Gerçek zaman ya da mutlak konum 
belirleme uygulamalarında uydusal saatinin GPS zamanına 
senkronizasyonu avantajlı olabilmektedir. Böyle 
durumlarda uydusal saatini senkronize etmek için iki 
yöntem vardır: Uydusalın bir yerel diferansiyel GPS 
(DGPS) referans alıcısıyla birlikte yerleştirilmesi ya da 
referans alıcıdan aynı düzende yerleştirilmemiş bir uydusala 
saat düzeltme bilgilerinin gönderilmesi (MORLEY 1997). 

3, Uydusal Uygulamalarına Yönelik Konular 

Uydusal sistemi ve sinyalinin tasarımına yönelik 
teknik bilgilerin yanı sıra GPS'in başarılı bir biçimde 
uydusalla birleştirilmesi için gerekli olan uygulamaya 
yönelik uydusal konum hataları, çokyolluluk (yansıma; 
multipath), atmosferik gecikme ve tamsayı belirsizliği gibi 
konular incelenecektir. 

3.1. Uydnsal Komim Hataları 

Uydusallar temel olarak yerdeki uydular olduğundan 
uydusal konum hatasının sonuçlara etkisini GPS 
uydularının yörünge hatasından farklı bir biçimde 
düşünülmelidir (GPS yörüngelerindeki metreler düzeyin-
deki hata konumu milimetre düzeyinde etkileyebilmek-
tedir). Uydusal konum hatalarının etkileri DAI vd. (2000) 
ve WANG vd. (2000)'de ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. 
Hareketli GPS uydularının aksine uydusalın sabit olması 
nedeniyle uydusal konum hatası da sabit olacaktır. Referans 
ve gezici alıcıların her ikisi de statik ise yörünge hatası 
farkları alman gözlemlere sabit hata olarak girecektir. 
Uydusal konum hatasının mesafeye etkisi en kötü durumda 
(hataların aynı yönlü olması durumunda) iki katına çıkar. 
Uydusal konum hataları, birkaç santimetre düzeyinde 
olmalarına rağmen duyarlı faz gözlemlerini önemli ölçüde 
etkileyebilmektedir. Duyarlı yöntemlerle belirlenmiş 
uydusal konumu bu hatanın etkilerini azaltmaktadır. Bu 
nedenle uydusal ölçmelerinden önce çok hassas yöntemler 
ile uydusalın zeminde yerleştirildiği nokta çok iyi 
konumlanmalıdır. 

3.2. Uydusal ÇokyoIIutağenun Özellikleri 

Çokyolluluk tüm GPS uygulamalarında karşımıza 
çıkar, fakat uydusal ile birleştirilen sistemlerde özellikle 
önemlidir. Bu nedenle uydusal kullanımlarında ortaya çıkan 
çokyolluluğu, GPS uygulamalarını göz önüne alarak 
karşılaştırmalı olarak incelemekte yarar vardır. 

a) Uydusaldan   kaynaklanan   çokyolluluk   sadece 
yüzeyden yansıyan sinyallerden değil, aynı zamanda 
uydusal vericisinin kendisinden de kaynaklanmaktadır 
(FORD vd. 1996). BARTONE (1999) çokyolluluğun hem 
uydusal vericisi hem de alıcı antenleri için çokyolluluğun 
etkilerini azaltan anten kullanımıyla genel olarak elimine 
edilebileceğini göstermiştir. 

b) GPS'e göre uydusalların çokyolluluğu, alıcının 
vericiye olan eğim açısının oldukça küçük olmasından 
dolayı çok ciddi bir problemdir. Diğer yandan, düşük eğim 
açılı GPS ölçüleri (10°° -15°° ) çokyolluluk hatasını 
azaltmak   ve   büyük   miktardaki   troposferik   gecikme 
hatasından kaçınmak amacıyla değerlendirmeye alınmaz. 

c) Uydusal ve alıcının her ikisi de sabitse çokyolluluk 
hatası sabit değer olur. Bundan dolayı, uydusalların 
çokyolluluk hatası GPS'te olduğu gibi zaman boyunca 
azaltılamaz veya elimine edilemez. 

d) Çokyolluluğun yok edilmesi zor olduğundan 
dinamik mesafedeki ölçünün gürültü seviyesini önemli 
ölçüde artıracaktır. Bu nedenle, özenle önlem alınsa bile 
dolaylı uydusal sinyal alımından kaçınmak zordur. Ancak, 
statik   ortamdaki   uydusal   vericisinden   kaynaklanan 
çokyolluluğun sabit özelliklerinden dolayı kalibre edilmesi 
nispeten kolaydır. Sabit (ya da değişmeze çok yakın) hata 
veri işleme sırasında öngörülüp atılabilmekte ve uydusal 
sinyalleri statik konum belirleme performansına katkıda 
bulunabilmektedir. 

33. Uydusalın Atmosferik Gecikmesi 

GPS sinyallerinin atmosferik gecikmesi iyonosferik ve 
troposferik gecikmelerden oluşur (MEKÎK 1999). GPS ve 
GLONASS uydu sinyallerinin tersine, uydusallar yer-bazlı 
vericiler olduğundan gönderilen sinyalin genellikle 
iyonosferden geçmesi söz konusu değildir. Ancak 
modellemesi nispeten zor olan, atmosferik basınç, sıcaklık 
ve bağıl nem değerlerindeki değişimlerin çok olduğu 
troposferin alt tabakasından geçer. GPS sinyallerindeki 
troposferik gecikmeyi belirlemek ve gidermek için 
Saastamoinen, Hopfield, Black ve Standart Atmosferik 
Model gibi modeller kullanılır (MEKİK 1997). Bu 
modellerle belirlenen troposferik gecikme uydu eğim 
açısına büyük ölçüde bağımlıdır. Uydusal durumunda ise, 
uydusal yüksekliğindeki küçük bir değişim eğim açısında 
birkaç derecelik değişime yol açabilir. Bununla birlikte 
uydusallarla konum belirlemede troposferik gecikme 
belirleme ve gidermede standart atmosfer modeli 
kullanılmaz. Bunun nedeni ise model parametrelerinin 
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20000 km'den fazla uzaklıktan gelen GPS uydu sinyallerine 
göre tasarlanmış olmasıdır (HEIN vd. 1997). 

Uydusal sinyalleri için basit bir troposferik model DAI 
vd. (2000) tarafından geliştirilmiştir. Bu modelde tropos-
ferik gecikme düzeltmesi 320,5 ppm (km.'de 32,05cm) 
değerine ulaşabilmektedir. Ölçme bölgesindeki hava 
durumunun da düzeltme değerleri üzerinde önemli etkisinin 
olacağı unutulmamalıdır. Uydusal ölçmelerinde yerel 
kıncı-lığm (refractivity) yavaşça değişen bir parametre 
olarak belirlenmesi gerektiğini BARLTROP vd. (1996) 
önermektedir. Uydusal vericisi ile iki (veya daha fazla) alıcı 
arasındaki geometrik uzaklıklar arasındaki fark mümkün 
olduğunca az olacak biçimde seçilirse, troposferik hata 
önemli ölçüde azaltılmış olur. 

3.4. Tamsayı Belirsizliği 

GPS uydularıyla faz ölçmelerinde olduğu gibi 
uydusallar-dan gönderilen faz ölçülerindeki devir 
sayılarında da tamsayı belirsizlikleri mevcuttur. Sinyal 
izlemedeki kesintiler ve veri işleme de alıcının dönen 
devirlerin sayısını kaybetmesine neden olabilir (MEKİK ve 
AKÇIN 1998). Bununla birlikte ilave uydusal sinyalleri, 
gezici alıcılardaki faz tamsayı belirsizliklerinin hızlı ve 
güvenilir biçimde çözülmesinde kullanılan algoritmalara 
yardımcı olabilmektedir. Bunun nedeni ise epoklar 
arasındaki sinyal izleme (line of sight) vektörünün büyük 
açılarla değişmesi ve bunun sonucunda da iyi koşullu (well-
conditioned) tamsayı belirsizlikleri matrisinin oluşmasıdır 
(DAI vd. 2001). Gözlemler statik konum belirlemelerden 
elde edilmişse, uydusal tamsayı belirsizlikleri geometri 
değişmediğinden ancak GPS gözlemleri veya harici sensör 
gözlemleri yardımıyla çözülebilir. Alıcıların ve 
uydusalların sabit olduğu durumlarda faz tamsayı 
belirsizliği çözümü bilinen yöntemle yapılamayabilir. 
Bunun yerine; faz ölçülerinin ilk epoğunu ve gezici 
uydusalın bilinen başlangıç koordinatları kullanılarak ikili 
farkların tamsayı belirsizliklerini tamsayılara sabitleyerek 
(fixing) yapılır. Veri işleme sırasında uydusal faz 
ölçülerinde önemli sabit hatalar bulunabilir. Buradaki sabit 
hatalar, muhtemelen alıcıların uydusallara olan düşük eğim 
açılarından (2°°-3°°) kaynaklanan sabit çokyolluluk 
hatalarından gelebilir. 

Kapalı alanlarda uydusal konum belirlemesindeki 
tamsayı belirsizliklerini otomatik olarak çözen bir algoritma 
geliştirilmiştir (bu algoritmaya ait eşitlik ve akış diyagram-
ları için bkz: KEE vd. 2001). Bu algoritmada, merkezi 
bilgisayarda bulunan izleme programı 20 epokluk veri 
toplar ve ikili farklar tamsayı belirsizliklerini çözmek için 
doğrusal olmayan en küçük kareler kestirimi uygulanır. 
Kestirilen tamsayı belirsizlikleri tamsayı özelliklerini 
koruması için en yakın tamsayıya yuvarlatılır ve bir sonraki 
sinyal kesintisi oluşana kadar bu tamsayı değer aynı kalır. 

4. Uydusal Ölçü Modeli 

Uydusallar ilke olarak Glonass uydularında olduğu 
gibi farklı frekanslarda mesafe sinyalleri gönderebilirler. 
Gerçekte, Glonass türü uydusalların yakınlık-uzaklık prob-
leminin üstesinden daha iyi geldikleri bilinmektedir. GPS 
frekanslarından (Ll ve L2) farklı, uydusallar için uygun 
frekans seçimi hala araştırma konusudur. Genel gösterimi 
kaybetmemek için GPS/Glonass uydu ölçme eşitliklerine 
benzer biçimde uydusal ön-uzunluk (pseudorange) ve fazlar 
için matematik model aşağıda verilmiştir (WANG 2001): 

E°=p" + c. (dtu - dt ) -»• T" + dr" + dMu + eu    (1) 
a      "a a a a a a 

<pn = -f- pu + f-. (dtu - dt ) -f Nu + (2) 
Ya       Au 'a       Au    v a7 a v  '  

f" Tu   + f" dru + 5MU + e" 
A||      a A||        a a a 

Burada, alt indis a alıcıyı ve üst indis u ise uydusalı 
simgelemektedir. Ru ve (j)u , sırasıyla, ön-uzunluk ve faz 
ölçülerini; Xu , uydusalın taşıyıcı fazının dalga boyunu; pu , 
alıcı ile uydusal arasındaki toposentrik mesafeyi; c, ışık 
hızını; dtu ve dt , sırasıyla, uydusal ve alıcı saat hatalarını; 
Nu, tamsayı belirsizliğini; T", troposferik gecikmeyi; dru , 
uydusal konum hatasını; dMuve 8MU, sırasıyla, ön-uzunluk 
ve faz ölçülerindeki çokyolluluk hatalarını; eu   ve eu   , 
sırasıyla ön-uzunluk ve faz ölçülerindeki birikme hatalarını 
(noise) göstermektedir. 

Bölüm 3.3.'de açıklandığı gibi yukarıdaki eşitliklerde 
iyonosfer için düzeltme terimi bulunmamaktadır. Duyarlı 
uydu ve uydusal konum belirlemesindeki ikili farklar işlemi 
uydu (ve uydusal) saat hatalarını yok ettiği için tercih edilir. 
Uydusallar GPS L1/L2 frekanslarından farklı frekanslarda 
ölçme sinyali gönderdiklerinde, GPS ile uydusal ölçülerinin 
birleştirilmesi GPS-Glonass ölçmelerinin birleştirilmesine 
benzerdir. Bundan dolayı, GPS ile Glonass ölçülerini 
birleştirmeye yönelik geliştirilen modelleme stratejiler], 
uydusalları GPS ya da Glonass veya yakında faaliyete 
geçecek olan Galileo gibi diğer küresel navigasyon 
sistemleriyle birleştirmede de uygulanabilir. GPS Ll 
(ve/veya L2) sinyali gönderen uydusallar kullanıldığında 
GPS ile uydusal ölçülerini birleştirmek, uydusalın "yerdeki" 
fazladan bir GPS uydusuymuş gibi düşünülmesiyle oldukça 
kolay olacaktır (WANG vd. 2001). 

Yer-bazlı uydusalların kullanımında yukarıdaki 
eşitliklerde modellenmemiş problemler de vardır. Örneğin, 
kısa bazlarda doğrusal olmayan ölçü eşitliklerinin sonuca 
etkisi GPS uydu vericilerinde ihmal edilecek kadar azdır, 
fakat yerdeki uydusallarda bu önemli olabilmektedir. 
Bunun nedeni de uydusalların kullanıcı alıcılarına uydular-
dan çok daha yakın olmasıdır. 
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GPS uyduları ile yerdeki kullanıcılar arasındaki olağan 
mesafeler için bir koordinat bileşenindeki 200m'lik bir 
hatanın doğrusallaştırma hatası sadece lmm'dir. Oysa 
uydusallar ile kullanıcılar arasındaki mesafe yalnızca 200m 
iken bir koordinat bileşenindeki 15m'lik bir hata 0,6m'ye 
ulaşan bir doğrusallaştırma hatasına neden olabilmekte ve 
bu değer de faz ölçü hatalarından çok daha büyük 
olmaktadır. Bunun olmaması için en küçük kareler hesabı-
nın başında uydusal ölçüleri için büyük varyans değerleri 
girilir (ELROD ve VAN DIERENDONCK 1996). Çokyol-
luluk etkileri önemli derecede büyük değilse; çoğu 
durumlarda, bağıl ön-uzunluk çözümleri doğrusal olmayan 
ölçülerin hesabı için yeterli doğrulukta başlangıç koordinat 
değerlerini sağlayacaktır. 

5» Uydusal Konum Belirleme Yöntemleri 

Uydusalları çeşitli uygulama alanlarında ve değişik 
sistemlerle birlikte kullanmak mümkün olduğundan işin 
gereğine göre çok sayıda konum belirleme yöntemi 
uygulamak mümkündür. Burada temel olarak üç konum 
belirleme yöntemi ele alınmıştır. Diğer yöntemler 
bunlardan veya bunların kombinasyonlarından türetilebilir. 

5.1. Uydusal Destekli Konum Belirleme Yöntemi 

Bu yöntem, şehir içleri, vadiler ve derin açık maden 
ocakları gibi izlenebilen uydu sayısının sınırlı olduğu ya da 
uçakların havaalanı pistine yaklaşım ve inişleri, barajlar, 
mühendislik yapıları ve deprem bölgelerinde oluşan 
deformas-yon belirlemeleri gibi yüksek duyarlıkla 
yükseklik belirlenmesini gerektiren ortamlar için uygundur. 

GPS sinyallerine ilave olarak ölçülen uydusal sinyali 
DOP (Dilution Of Precision- Duyarlık Bozunumu) değer-
lerini azaltma ve dolayısıyla sonuç değerlerin doğruluğunu 
ve güvenilirliğini artırma yönünde GPS sisteminin 
performansına katkı sağlayabilmektedir. Böyle bir sistemin 
genel görünümü Şekil 2'de verilmiştir. 

52. Uydusal Esaslı Konum Belirleme Yöntemi 

Bilindiği üzere GPS tekniği, uydu sinyalleri doğal ya 
da yapay engellerle kesildiğinde kullanılamaz. Ancak, 
yapılardaki deformasyonun izlenmesi, yüksek binaların 
bulunduğu şehir içleri, derin kanyonlar, kapalılık oranı 
yüksek ormanlar, yer altı ve tüneller gibi alanlarda da 
konum belirlemek gerekebilir. Bu durumlarda GPS 
uydularının izlenmesi olanaklı değildir ve uydusal sinyalleri 
GPS uydularının yerini tamamen alabilir (Şekil 3). 

Bu yöntemde uydusal verileri zeminde istenilen 
yerlere konulabildiğinden uydusal geometrisi, en iyi 
sonuçların alınabileceği maksimum optimizasyonla 
önceden belirlenebilmektedir. Projelerin farklı gereksinim-
lerine göre farklı senaryolar düşünülebilir. Örneğin, zemin 

çökmelerinin (tasmanın) izlenmesinde sadece iki alıcı ve iki 
uydusaldan oluşan bir izleme sistemi oluşturulabilir. Böyle 
bir sistemde ikili farklara göre oluşturulan faz gözlemleri 
(DD), yatay deformasyon olmama koşulu uygulanırsa 
yükseklik defor-ma-s-yonun belirlenmesinde kullanılabilir 
(DAI vd. 2001). Bununla birlikte uydusallar gelecekteki 
düşük maliyetleri nedeniyle birçok konum belirleme sistemi 
tasarımında kullanılabilecektir. Gönderilen frekans 
istenildiğinde özel olarak seçilebilmektedir. GPS 
uygulamalarının tersine, uydusal bazlı sistemde alıcılar ve 
uydusallar kullanıcının kontrolündedir. Bu nedenle 
kullanıcıların seçenekleri bu yöntemde daha çoktur. 

53. Uydusal Esaslı "Geriden" Konum Belirleme 
Yöntemi 

Bu yöntemde bir "takım" GPS alıcısı gezici bir 
uydusalı izlemektedir. Başka bir deyişle, böyle bir sistemde 
çok sayıda GPS alıcısı, ana ve gezici uydusal bulunmaktadır 
(Şekil 4). Geriden (inverted) uydusal konum belirlemenin 
mantığı ilk olarak RAQUET vd. (1995) tarafından ortaya 
atıldı ve yaptıkları yer-bazlı testte askeri uçakların duyarlı 
konum belirlemesi için gezici uydusalların 
kullanılabilirliğini araştırdılar. O'KEEFE vd. (1999) de 
küçük alanlarda konum belirlemede uydusal esaslı (bazlı) 
geriden GPS tasarımını kullanmışlardı. 

Tüm donanım ve yazılım ekipmanı, güç, boyut ve 
hesap yükü gibi kısıtlamaların kolaylıkla çözülebildiği 
ölçme zemininde bulunduğundan bu yöntemle daha fazla 
esnek çalışma ortamı elde edilmekte ve maliyet 
düşürülmektedir. Ayrıca tüm sistem, GPS frekanslarında 
oluşabilecek bindirme (parazit) durumunda da çalışabil-
mektedir. 

6. Sonuç 

GPS, günümüzde birçok alanda hızı, düşük maliyeti ve 
kolay uygulanabilirliği açısından tercih edilen bir ölçme 
aracı olmuştur. GPS gibi uydu-bazlı konum belirleme 
doğruluğu ve güvenilirliği, izlenebilen uydu sayısı ve 
uyduların geometrik dağılımına önemli derecede bağlıdır. 
Uydu sayısının ve dağılımının istenilen duyarlığı sağlamaya 
yetmediği durumlarda mühendislerin yardımına uydusallar 
koşmaktadır. Atmosferin dışında yörüngelere yerleştirilen 
uyduların sayısını artırmak sivil kullanıcının yetki ve 
kontrolünde değildir, fakat yeryüzündeki çalışma alanına 
istediği kadar yer uydusu, yani verici, eklemek kendi 
elindedir. 

Uydusallar  günümüzdeki   GPS   konum  belirleme 
doğruluğunu sadece ilave uydu görevi görerek artırmakla 
kalmayıp yeterli sayıda (dört) GPS uydu sinyalinin 
sağlanamadığı yerlerde GPS tekniğinin kullanılmasına ve 
hatta hiç uydu sinyalinin ulaşmadığı yerlerde de duyarlı 
konum belirleme olanağı sunmaktadır. 
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GPS tekniğinin ilk kullanılmaya başlandığı yıllarda 
çekilen uygulama ve satın alma zorlukları uydusallar için de 
geçerli olabilir. Ancak, gerek GPS tekniğinin kullanımıyla 
oluşan küresel bilginin artması gerekse elektronik 
dünyasındaki gelişmeler uydusalların mesleğe girişini GPS 

tekniğinden daha hızlı sağlayacağı kesindir. Uydusallar, 
GPS'in kullanılma olanağı bulunmayan yerlerde tekrar 
gündeme gelmesine yardımcı olacak ve kendi başında hızlı 
ve etkin bir konumla sistemi olarak elektronik 
takeometrelerin de yerini alacaktır. 

GPS uyduları 

 



 

Şekil 4: Uydusal esaslı "geriden" konum belirlemeye yönelik bir gösterim 
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Kinematik Nesnelerin GPS İle İzlenmesi: Sayısal Harita Destekli Bir Navigasyon 
Sistemi 

Bahadır AKTUĞ1, Rahmi Nurhan ÇELİK2

Özet 

Bu çalışmada, GPS destekli araç izleme ve navigasyon sistemleri 
incelenmiş, bir navigasyon sisteminden olan beklentileri 
göstermek maksadıyla örnek bir yazılım geliştirilmiştir. Endüstri 
standardı formatlardaki sayısal CBS altlıkları kullanılmış, araç 
konumlarının gerçek zamanlı ve sonradan gösterimi 
gerçekleştirilmiştir. GPS ile CBS verilerinin gerçek zamanlı 
olarak toplanması ile ilgili yeni bir yaklaşım denenmiş ve 
navigasyon çözümlerinin sayısal altlıklar yardımıyla 
iyileştirilmesi olanakları araştırılmıştır. Her ne kadar bu yaklaşım 
harita eşleme olarak bilinen tekniğe benziyorsa da kullanılan 
veriler ve teknik açısından farklılık göstermektedir. Çalışmanın 
ilerdeki olası düşük maliyetli GPS-CBS entegrasyon çalışmalarına 
altlık olabileceği ve kullanılan GPS-CBS karşılaştırma tekniğinin 
farklı ölçekteki sayısal haritaların doğruluk araştırmalarında da 
kullanılabileceği değerlendirilmektedir. 

Anahtar Sözcükler 
GPS, Navigasyon, Araç İzleme, Vektör Haritalar, Harita Eşleştir-
me, Gerçek zamanlı CBS 

Abstract 

Tracking Of Kinematic Objects Through GPS % A 
Vector Data Based Navlgatiom System 

in this study, vehicle tracking and navigation systems were put 
under discussion. The recent technology on the us e of GPS in 
navigation and tracking systems was explored and a sample 
navigation software was developed in order to expose the 
expectations from a decent navigation system. Industry Standard 
GIS dataformats were exploitedfor template maps. Real-time and 
post-processing of tracking data were explained in detail. A new 
approach was proposed for collecting GIS data using GPS 
navigation systems and a possible alternative way of navigation 
improvement wasput into practice. This approach includes the use 

of vector data for comparing the GPS-originated coordinates with 
vector templates. Although this techniaue is very similar to map-
matching, it differs in terms of the data used and techniaue 
applied. Besides, this study may form a basis ofsimple and cheap 
real-time GPS-GIS integration studies for fütur e. Finally the 
comparison technique was also recommended as a tool for 
accuracy comparison of different scaled vector maps. 

Keywords 
GPS, Navigation, Vehicle Tracking, Vector Maps, Map Matching, 
Real Time GIS 

1. Giriş 

Anlık konum bilgileri üretmeye yarayan sistemler mutlak 
ve göreli olarak incelenebilir. Navigasyon sistemleri tarihçe 
olarak mutlak konum sistemlerinden önceye dayanmakta-
dır. Ancak günümüzde hem mutlak konum belirleme 
sistemleri hem de diferansiyel konum belirleme (dead-
reckoning) sistemleri, navigasyon amaçlı olarak yoğun 
şekilde kullanılmaktadır (PARKINSON ve SPILKER, 
1996b). Mutlak konum belirleme sistemlerinde anlık 
konumlar, temel çalışma prensibi olarak "geriden kestirme" 
ile gerçekleştirilmektedir. Geriden kestirme için kullanıla-
cak koordinatları belirli nirengi noktaları, Doppler, GPS 
gibi koordinatları radyo dalgalan ile yayınlanan uydular 
olabileceği gibi güzergah üzerine yerleştirilmiş referans 
vericileri de olabilir. Diferansiyel konum belirleme 
sistemlerinde ise belirli bir noktada konum bilgisi girilen 
(initialization) sensörler mesafe ve yön değişimlerini 
algılamakta ve anlık konum bilgilerini (koordinat, hız, 
azimut) başlangıç noktasına göre hesaplamaktadır. 
Diferansiyel konum belirleme sistemlerine örnek olarak 
diferansiyel odometreler, INS (Inertial Navigation System), 
azimut algılayıcıları, özel cayrolar verilebilir. Diferansiyel 
konum   belirleme   sistemleri   kısa  mesafe   ve   zaman 
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aralıklarında mutlak konum belirleme sistemlerinden daha 
duyarlı sonuç verebilmektedir. Diferansiyel konum belirle-
me sistemlerindeki temel sorun mesafe ve/veya zamana 
bağlı olarak anlık konum belirlemede biriken hatalardır 
(drift). Bu sorunu aşmak için çeşitli yöntemler geliştirilmiş-
tir. Bunlardan en çok kullanılanı, bu sistemleri mutlak 
sistemlerle birlikte kullanmak, zaman veya mesafe içerisin-
de bozulan diferansiyel konum bilgileri güncellemektir. 
Diğer popüler bir yöntem ise harita eşleştirme (map-
matching) adı verilen ve anlık konum bilgilerini sayısal 
altlık haritalar ile karşılaştırarak, konum hatasını en aza 
indirgemeye çalışmaktır. 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde (CBS) olan gelişmeler yo-
ğun veri toplama sürecini başlatmış ve altlık haritalar arzu 
edilen birçok coğrafi detay türüne sahip hale gelmiştir. Bu 
çalışmada otomatik kaydırma, harita-eşleme, en yakın yolun 
adının bulunması gibi temel unsurlar denenmiş ve göreli 
olarak yüksek navigasyon doğruluğunun gerektiği metropol 
içi araç izlemede CBS altlık haritalarının konum doğruluğu-
nun iyileştirilmesinde nasıl kullanılabileceği araştırılmıştır. 
Bu çalışmada araç izleme sistemlerindeki temel 
kavramlar üzerinde durulmuş ve söz konusu sistemlerde 
bulunması gereken temel özelliklerin incelenmesi ve 
gösterilmesi açısından örnek bir uygulama geliştirilmiştir. 
Geliştirilen SEVDA (Smart Explorer with Vector Data Aid) 
adlı uygulama yazılımı, konum bilgilerini araç üzerinde 
göstermesi, konum belirleme doğruluğu, gerçek-zamanlı 
çalışabilmesi açısından bir "navigasyon sistemi", konum 
bilgilerini saklayarak daha sonra izleme olanağı sunması, 
konum bilgilerinin başka amaçlarla (coğrafi analiz, sayısal 
harita coğrafi detay üretimi) kullanımına imkan vermesi 
açısından da bir "izleme sistemi" olarak değerlendirilebilir. 
Örnek uygulamada veri toplama amacıyla Ashtech G8 
OEM (Original Engineering Manufacturing) Board GPS 
alıcısı kullanılmış olup (MAGELLAN CORP., 1998), 
coğrafi analizin gerektiği kısımlar için ESRİ MapObjects 
v2.0'dan faydalanılmıştır. Verilerin aktarılması, analizi ve 
gösterimi için Delphi v5.0 uygulama geliştirme ortamı 
kullanılmıştır. Çalışmadan beklentiler aşağıda sıralanmıştır: 
a. OEM tipi GPS alıcıları kullanılarak hareketli nesnelerin 

altlık sayısal haritalar üzerinde izlenebildiği bir 
uygulama oluşturmak, 

b. GPS koordinatları ile altık harita koordinatları arasındaki 
datum ve projeksiyon sorunlarını incelemek ve anlık 
giderilme imkanlarını araştırmak, 

c. Bir araç takip sisteminde ihtiyaç duyulabilecek temel 
ihtiyaçları tespit etmek; Otomatik kaydırma, veri 
kaydetme (logging), farklı formatta altlıkların katman 
hiyerarşisi içerisinde birlikte kullanılması, hız ve uydu 
bilgilerinin gösterimi, veri aktarımın yazılım kontrollü 
olması vb.), 

d. Alıcı   ve   bilgisayar   arasındaki   veri   bağlantısı 
problemlerini ve çözüm yollarını araştırmak, 

e. GPS ile elde edilen anlık konum bilgilerinin sonradan 
(post) kullanım olanaklarım sunmak, 

f. Elde  edilen  konum  bilgilerinin  endüstriyel  CBS 
yazılımları tarafından işlenebilecek formatta nokta ve 
çizgi detay haline getirmek, 

g. GPS ile konum belirleme doğruluğunun iyileştiril- 
mesinde sayısal altlıklardan faydalanmak. Çalışmaya 
başlarken ortaya konan hedeflerin tamamı 
gerçekleştirilmiş,     uygulamanın     daha     ilerdeki 
çalışmalarla geliştirileceği düşünülerek, gelişmeye açık 
bir planlama ve tasarım gerçekleştirilmiştir. 

2. SEVDA 

Bir araç izleme ve navigasyon sisteminde olması gereken 
niteliklerin tespiti, karşılaşılabilecek sorunlar ve bunlara 
ilişkin çözüm önerilerinin araştırılması maksadıyla SEVDA 
isimli yazılım geliştirilmiştir. Çalışmada kullanılan tüm 
veriler söz konusu yazılım ile toplanmış ve gerçek zamanlı 
olarak test edilmiştir. GPS ile navigasyonun uygulamaya 
konulmasında karşılaşılan güçlükler, araç takip sistemleri 
ile verilerin toplanması, verilerin CBS ortamına aktarılması 
konuları incelenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada OEM tipi alıcıların kullanılmasındaki amaç, 
CDU (Control Display Unit), tuş takımı, nispeten pahalı alıcı 
yazılımı (firmware) gibi maliyetlere sahip olmayan, 
ekonomik alıcılarla söz konusu çalışmayı gerçekleştirmektir. 
Alıcı ile yapılmak istenen temel veri gönderme alma 
işlemleri, port, baud rate, parite gibi veri aktarım ayarlan, 
datum ve projeksiyon dönüşümleri yazılım içerisinden 
bağımsız yazılım ile gerçekleştirilmiştir. SEVDA 
yazılımının genel görünümü Şekil 1 'de verilmektedir. 

Navigasyon amacıyla, NMEA 0183 formatındaki 
(BENNET, 2000, DANA, 1999, PARKINSON ve 
SPILKER, 1996b) konum bilgileri seri port üzerinden 
bilgisayar ortamında aktarılmakta, gerekli datum ve 
projeksiyon dönüşümleri yapıldıktan sonra koordinatlandı-
rılmış ve yönlendirilmiş (register/rectify) muhtelif 
formattaki raster görüntüler, yada vektör katmanlar 
üzerinde kullanıcıva sunulmaktadır. 

Şekil 1. SEVDA yazılımının genel görünümü

-32- 



Toplanan veriler, anlık olarak yazılım vasıtasıyla 
kaydedilmekte ve istenildiği an sonradan standart CBS 
yazılımları tarafından tanınan "shape" formatmda, nokta 
veya çizgi detay olarak ayrıca kaydedilebilmektedir. Arzu 
edildiğinde anlık yada sonradan gösterim halinde iken, GPS 
ile yapılan her anlık konum belirleme, mevcut vektör 
katmanlar arasında yol detayı içerenler arasındaki konum 
bilgileri ile karşılaştırılmakta, kullanıcı tarafından 
tanımlanan sınırlar içerisinde yol bilgisine rastlandığında, 
GPS'ten elde edilen konum bilgisi, gösterimden önce yol 
üzerine gelebilecek şekilde değiştirilebilmektedir. Genel 
anlamda yazılımın hazırlanmasında ve işleyişinde aşağıdaki 
konular ve hedefler temel alınmıştır : 
• Alıcı ile uygulama yazılımı arasındaki veri iletişim (port, 

baud rate, data bits, stop bits, parite vb.), veri toplama 
(veri toplama aralığı, yükseklik açısı vb.) ve alıcıya 
özgü ayarların (Kalman Filtering, çıktı formatı vb.) 
ayarların uygulama yazılımı içerisinden yapılması. 

• Alıcıdan elde edilen anlık verilerin (konum, uydu konum, 
hız bilgileri vb.) anlık olarak altlık harita (lar) üzerinde 
gerçek zamanlı (real-time) gösterilmesi ve sonradan 
(post) izlenebilmesi açısından kaydedilmesi (logging) 
ve gerekli datum ve projeksiyon dönüşümlerinin 
uygulama yazılımı tarafından otomatik olarak 
yapılması. 

• Uygulama     yazılımı     içerisinden     çeşitli     CBS 
formatlanndaki raster (register/rectify edilmiş) veya 
vektör haritaların katman olarak kullanılabilmesi ve 
altlık haritalar üzerinde temel işlemlerin (fare ile 
koordinat alımı, yakınlaştırma, uzaklaştırma, alan 
seçimi, sembol tip, büyüklük ve renk seçimi, 
katmanların görünüm sıralarının değiştirilmesi ve 
vektör katmanlar için renk seçimi vb.) 

• Aracın aktif alan dışına çıkması durumunda altlık 
haritanın otomatik olarak kaydırılması 

• GPS ile elde edilen anlık konumların vektör altlık ile 
karşılaştırılması ve kullanıcı tarafından belirlenen 
sınırlar içerisinde düzeltilmesi. 

• GPS ile elde edilen anlık konum bilgileri kullanılarak 
nokta ve çizgi detay üretimi 

Alıcı ile uygulama yazılımı arasındaki veri 
iletişimi için doğrudan kablo bağlantısı (AXELSON, 1998) 
kullanılmakla beraber, gerekli donanım ile diğer veri 
aktarım sistemleri de (GSM-SMS, GSM-Data, GSM-
GPRS, radyo-modem vb.) de bu amaçla kullanılabilir. Şekil 
2'de ayarların kullanıcı tarafından yapılabilmesi için 
hazırlanan arayüz gösterilmektedir. 

Alıcı ayarlan kullanılan alıcı özelliklerine bağlı 
olduğundan sadece Astech G8 OEM board özellikleri 
sunulmuş diğer alıcı tiplerinin dahil edilebilmesi için 
gerekli altyapı oluşturulmuştur. Kullanıcı tarafından 
belirlenen parametreler ile hem bilgisayar hem de alıcı iç 
komutları kullanılarak alıcı için gerekli ayarlar 
yapılmaktadır. Alıcı ayarlan için kullanılan arayüz Şekil 
3'de gösterilmektedir. 

 

Alıcıdan elde edilen verilerin uygulama içerisinde 
kullanıcıya gösterilmesi gerçek zamanlı olarak gösterilebil-
mesi ve sonradan izleme yada veri işleme amaçlı kullanımı 
için veri kayıt olanağı sunulmuştur Gerçek zamanlı olarak 
yapılan çalışmalarda anlık olarak aktarılan bilgiler program 
içerisinde bir terminal şeklinde gösterilmekte, istendiğinde 
kaydedilen veriler terminal içerisinde açılarak sonradan 
izlenebilmektedir. Terminal arayüzü Şekil 4'te verilmekte-
dir. 

Bunun dışında alıcıdan elde edilen hız ve uydu 
bilgilerinin anlık yada sonradan gösterim içerisinde 
kullanıcıya grafik ve rakamsal olarak sunulabilmesi için 
Şekil 5'te verilen 'Hız/Uydu Bilgileri' arayüzü hazırlanmış-
tır. Bilindiği üzere alıcılar çok kanaldan izleme yapsalar 
dahi, anlık konum belirleme için tüm uyduları 
kullanmamaktadırlar. Ayrıca konum bilgilerinin hassasiye-
tinin ve özellikle yoğun yerleşim alanlarında ortaya 
çıkabilecek sinyal kesikliği gibi durumlan incelemek açı-
sından gerekli olduğu değerlendirilmektedir (HERRING, 
1999, KAPLAN, 1996, HOFFMANN-WELLENHOF vd., 
1992, PARKINSON ve SPILKER, 1996a). 
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SEVDA yazılımı hazırlanırken raster ve vektör 
altlıkların bir arada kullanımı sağlanmıştır. Katmanların 
eklenmesi, çıkarılması, görünür/görünmez olmaları, vektör 
katmanların renk özelliklerinin değiştirilebilmesinin 
kullanıcı tarafından yapılabilmesi sağlanmıştır. Yazılım 
tarafından desteklenen altlık raster ve vektör görüntü 
formatlan Bitmap, JPEG, TIFF, GIF, ERDAS/Imagine, 
MrSid SID, ESRİ Shape, ESRİ Coverage ve AutoCAD 
DXF)' dir. Çeşitli CBS veri formatlarındaki raster 
(register/rectify edilmiş) veya vektör haritaların katman 
olarak uygulama yazılımı içerisinden açılması, katmanlar 
arasında arzu edilen sıra değişikliklerinin yapılması, vektör 
katmanlar üzerinde, daha iyi görünüm için renk özelliğinin 
değiştirilmesi yazılım içerisinden yapılabilmektedir (ESRİ, 
1992a, 1992b ve 1992c). 

Eklenen katmanlar üzerinde fare ile hareket 
edildiğinde farenin anlık konumu uygulama içerisinde 
gösterilmektedir. GPS verilerinin gösterimi esnasında ise, 
WGS-84 datumunda elde edilen GPS koordinatları gerçek 
zamanlı olarak aşağıdaki işlemlere tabi tutulmaktadır : 

• WGS-84 coğrafî koordinatlarının kartezyen koordinatlara 
dönüşümü 

• Kartezyen WGS-84 koordinatlarının, kartezyen ED-50 
koordinatlara dönüşümü, AYHAN ve KILIÇOĞLU 
(1995) parametreleri kullanılmıştır. 

• Kartezyen ED-50 koordinatlarının coğrafi koordinatlara 
dönüşümü 

• Coğrafi  ED-50  koordinatlarının  UTM  projeksiyon 
koordinatlarına dönüşümü 
Yapılan dönüşümlerden elde edilen koordinatların ve 

katmanların uygulama içerisinde gösterimi Şekil 6'da 
verilmektedir. 

Şekil 6. Anlık konumların ve katmanların gösterimi 

Hareketli aracın farklı büyüklük ve tipte sembollerle 
gösterimi ve kullanıcının sembol tipi ve büyüklüğünü 
ayarlayabilmesi için Şekil 7'de verilen kontrol penceresi 
kullanılmıştır. 

Şekil 7. Sembol tip ve büyüklüklerinin ayarlanması

-34- 



Araç navigasyon ve takip sistemlerinde çok ihtiyaç 
duyulan bir özellik de aracm aktif alan dışına çıkması 
durumunda altlık haritanın otomatik olarak kaydınlmasıdır. 
Anlık konuma göre belirlenen komşu alanlar Şekil 8'de 
gösterilmektedir. Bu amaçla kullanıcı tarafından bazı 
kontrol parametrelerin tanımlanmasına imkan verilmiştir. 
Söz konusu kontrol parametreleri Şekil 9'de verilmektedir. 
Otomatik kaydırma işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştiril-
miştir : 
• Aracın ekranda görülebilen alanın sınırlarına uzaklığının 

kullanıcı tarafından tanınan sınırların içerisinde olup 
olmadığının kontrolü, 

• Sınırlar aşıldığında aracın gidiş yönünü dikkate alarak, 
daha sonra hangi alanda (görülebilir alana komşu ve 
görülebilir alanla aynı büyüklükte) olacağının tespit 
edilmesi, 

• Aracın,   ekrana   gelecek   yeni   görülebilir   alanın 
köşelerinden kullanıcı tarafından belirlenen mesafeler-
de olacak şekilde gösterilmesi. 

 
Şekil 8: Komşu alanlann seçimi 

Yukandaki yöntemin tercih edilmesindeki temel neden 
özellikle çok sayıda paftanın kullanılması durumunda 
hafızaya sadece o an için gerekli olan paftaların 
yüklenmesine ve gereksiz olan paftaların çıkanlmasına 
olanak tanımasıdır. Bu nedenle kaydırma işleminde 
görülebilir alanlar ve komşu alanlar pafta yerleşim ilkesi 
içerisinde düşünülmüştür. 

 

GPS ile elde edilen anlık konumların vektör altlık ile 
karşılaştırılması ve gerektiğinde düzeltilmesi amacıyla 
anlık GPS konumlarına, en yakm yol katmanı coğrafi 
sorgulama ile elde edilerek, araç konumunun yol üzerinde 
olması durumundaki yeni koordinattan hesaplanmıştır. 
GPS anlık konumunun vektör yol katmanına göre olası 
durumları Şekil 10'da, kullanıcı tarafından düzeltme 
sınırlarının tanımlanması Şekil 11'de verilmektedir. Bu 
amaçla aşağıdaki işlem adımlan takip edilmiştir. 
• Kullanıcı tarafından belirlenen sınırlar içerisindeki en 

yakın vektör yol hattının aracın anlık konumuna olan 
uzaklığının bulunması, 

• En yakın vektör yol hattının, anlık GPS konumuna en 
yakın kırıklık noktasının bulunması, 

• Bu kırıklık noktasının komşu noktalarının bulunması, 
• GPS anlık koordinatlarının, en yakın kırıklık noktasını 

komşu kırıklık noktalarına bağlayan segmentler 
üzerine iz düşürülmesi, 

• Düzeltilmiş yeni koordinatların kontrolü, düzeltilmiş 
koordinatlann hangi segment (iki kırıklık noktasın 
birbirine bağlayan doğru parçası) üzerinde olacağının 
belirlenmesi ve yol üzerinde yen koordinatların 
bulunması, 

 

Şekil 10 :Anlık GPS konumlarının yol katmanına göre 
muhtemel durumları 

Kuşkusuz yol katmanının olabilecek binlerce karmaşık 
durumu için bu Tablo l'de kullanılacak algoritmanın her 
zaman doğru sonuçlar vereceğini söylemek mümkün 
değildir. Ancak her durumda (herhangi bir sebeple hatalı 
kırıklık noktalarının seçilmesi, yol katmanın düşük 
doğruluğu yada editleme hatalan) koordinatların düzeltil-
mesi, kullanıcı tarafından tanımlanan sınırlar ile kontrol 
edilmekte, sınır dışı düzeltmeler yapılmamaktadır. Burada 
dikkat edilmesi gereken en önemli husus, GPS anlık 
konumlarına en yakın yol katmanı incelenirken, aracın gidiş 
yönünden (bir önceki konumundan) bağımsız bir algoritma 
geliştirilmiş olmasıdır. Burada amaç pahalı veri aktanm 
sistemleri (GSM, SMS gibi) ile sadece GPS konumlarının 
(azimut (COG) bilgileri olmadan) aktanlması    ve veri 
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aktarma aralığının son derece uzun olması ihtimalleridir. 
Aksi takdirde aracın ilerleme istikameti yanlış yol 
segmentinin seçilmesine sebep olabilir. Âracm gidiş yönü 
sadece düzeltmenin yapılıp yapılmamasına karar verme 
aşamasında bir sınır tanımlama aracı olarak kullanılmıştır. 
En yakın yolun tespiti aym zamanda, kullanıcıya bulunulan 
sokağın isminin gösterilmesini de sağlamıştır. 

Şekil 11. En yakın yol analizi kullanıcı tanımlı sınırlar 

GPS   koordinatlarının   en   yakın   yol   üzerine   iz 
düşürülmesinde aşağıdaki algoritma kullanılmıştır : 

a. En yakın yol  segmentlerine ait doğru denklemlerinin 
(y = ax + c) doğru denklemi yardımıyla bulunması, 
mij = (yj-yi)/(Xj-Xj) (1) 

a(j = - my- (2) 
CİJ = (mi2 ■ Xİ - yû ^ 

b. GPS anlık konumlarının söz konusu segmentlere olan 
uzaklıklarının bulunması, 
dij = ' aü ■ xgPs + ygPs + cl2U V1 + 4 (4)

c. GPS anlık konumlarının numaralı kırıklık noktalarına 
olan uzaklıkları, 
r j  ^ (Xj-xg p s ) 2  + (yj  -yg p s )2  (5) 

d. İz düşürülmüş GPS  anlık koordinatlarının kırıklık 
noktalarına olan uzaklıklarının bulunması, 

^=V^V (6)

e. GPS anlık konumunun yol segmentlerine izdüşürülen 
koordinatlarının bulunması, 

Xy - sin ( a{j) . Dy + Xj (7) 
Yt j  =cos(ai j) .Di j  +yj (8) 

f.   GPS   anlık   konumunun   hangi   segment  üzerinde 
olduğunun tespit edilmesi, 

Pgi=<s/(xj-Xyp + (yj-Yi/ (9) 
pvj=J(xj - xf + (yj -yi)2 (10) 

(pp.- < pv;) durumunda GPS anlık konumu i-j segmenti 
oJ J 

üzerine   iz   düşürülecek   ve   i-j   segmenti   üzerine   iz 
düşürülmüş GPS koordinattan da (Xy, Yy) olacaktır. 
Bu formüllerde kullanılan parametreler : 
i : GPS anlık konumuna en yakın yol kırıklık 

noktası, 
j : 2,3 (Komşu kırıklık noktalan), 
x,y         : Kınklık noktalannm koordinatları, 
dj;- : GPS anlık konumlannm segmentlere olan 

uzaklığı, 
r,- : GPS anlık konumlannm kınklık noktalarına 

uzaklığı, Dy         : Segmentlere 
izdüşürülmüş GPS anlık 

konumunun kınklık noktalarına olan uzaklığı, Xy-
,Yy-    : Segmentlere iz düşürülmüş GPS anlık 

konumunun segment üzerindeki koordinattan, pg!       
: Kırıklık noktalannm iz düşürülmüş GPS 

konumuna olan uzaklığı, pv,-         : En yakın 
kınklık noktasının komşu kınklık 

noktalarına olan uzaklığı. 
Hesaplanan yeni koordinatlar kullanıcı tarafından 

belirlenmiş sınırlar dahilinde ise ve düzeltme fonksiyonu 
aktif hale getirilmişse, aracın gösterimi yeni koordinatlarla 
altlık harita üzerine yapılacaktır. Şekil 12 ve 13'te, bir 
aracın sırasıyla anlık GPS koordinatlarıyla ve gerçek 
zamanlı düzeltilmiş koordinattanyla elde edilen konumu 
gösterilmektedir. 

Dosya yap ıs ında saklanabi len  an l ık GPS 
koordinatlannın arzu edildiğinde nokta ve çizgi coğrafi 
detay üretiminde kullanılabilmektedir. Anlık koordinatlar 
nokta detaylar için nokta detaylann koordinattan, çizgi 
detay üretiminde kınklık noktalarının koordinattan olarak 
işlev görmektedir. 
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Şekil 13. GPS konumunun düzeltilmiş hali 

Anlık GPS koordinatlanyla nokta ve çizgisel coğrafî 
detay üretiminde, GPS konumlarının nispeten kısa zaman 
aralıklı olması nedeniyle gereğinden çok kırıklık noktası 
olacağı açıktır. Vektör formatta kaydedilmeden önce 
yumuşatma (spline) ve seyreltme (generalization) gibi CBS 
fonksiyonlarına tabi tutulmalarının faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir (ŞEHSÜVAROĞLU, 2000, 
MARAŞ, 1998). Çalışmanın kapsamı nedeniyle bu tip 
fonksiyonlar kullanılmamış, müteakip çalışmalarda ele 
alınması gerektiği değerlendirilmiştir. Çizgi detay 
üretiminde ise çok kısıtlı olarak kullanıcı tarafından 
öznitelik girilmesine imkan tanımış, ve yol adının 
girilmesine izin verilmiştir. Girilebilecek öznitelik sayısının 
ihtiyaca göre artırılabileceği değerlendirilmektedir. 
Verilerin kayıt formatı olarak ESRİ Shape ve ARC 
Generate formadan (ESRİ, 1992a, 1992b, ve 1992c) 
desteklenmiş, diğer veri formatlarında kayıt imkanı 
müteakip çalışmalara bırakılmıştır. 

3. Sonuçlar Ye Öneriler 

Bu yazıda temel olarak bir navigasyon ve araç izleme 
sisteminde olması gereken niteliklerin tespiti, karşılaşılan 
sorunlar ile bunlara ilişkin çözümler amaç olarak alınsa da 
çalışma kapsamında aynı zamanda GPS verilerinin CBS 
ortamına aktarılması ve navigasyon çözümlerinin sayısal 
iyileştirilmesi de incelenmiştir. 

Navigasyon ve araç takip sistemlerinde karşılan en 
büyük sorunun donanım sorunu olduğu değerlendirilmekte-
dir. Navigasyon sistemlerinde kullanılan kompakt sistemler 
belirli mertebede kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilmekte 
ancak geliştirilebilmeleri yada diğer sistemlerle olan 
entegrasyonlarında sorunlar yaşanmaktadır. İzleme 
sistemlerinde ise en büyük sorun kuşkusuz hareketli 
araçlardan koordinat verilerinin belirli bir merkeze 
aktarılmasıdır. Bu amaçla kullanılan veri aktarım 
sitemlerinin yüksek maliyetleri veya kapsama alanlarındaki 
problemler nedeniyle, araç izleme sistemlerinin yeterince 
yaygmlaşamadığı değerlendirilmektedir. 

Navigasyon sistemleri bulunulan koordinatları üreten 
ve kullanıcıya gösteren basit sistemlerden olmaktan çıkmış 
ve şehirleşme, karayolu altyapısı hatta trafik koşullarım 
dikkate almak zorunda kalan akıllı sistemler haline 
gelmiştir. Güvenlik, afet ve asayiş yönetiminden, 
uluslararası kara taşımacılığı, denizcilik ve turizme kadar 
birçok alanda araç izleme sistemlerine olan ihtiyaç her 
geçen gün artmaktadır. Artan uygulama alanları izleme 
sistemlerine karmaşık CBS analizlerinin dahil edilmesi 
ihtiyacını ortaya çıkarmış ve araç izleme sistemlerini 
bütünleşik izleme, erken uyan ve kontrol sistemleri haline 
gelmeye zorlamıştır. Bu anlamda araç izleme sistemlerini 
CBS sistemlerinden bağımsız olarak düşünmek mümkün 
değildir. Uygulama kapsamında açıklanan temel 
navigasyon fonksiyonları dışında, müteakip çalışmalarda 
konuma bağlı akıllı karar verme sistemlerinin, en kısa yol, 
şebeke analizi (network-analysis) ileri boyutlu analizlerin, 
hayata geçirilmesinde bir altyapı oluşturma amacı 
güdülmüştür. 

Navigasyon çözümlerinin iyileştirilmesi için 
kullanılan fonksiyonlar GPS anlık koordinattan ile sayısal 
çizgi coğrafi detaylann kınklık noktalannı karşılaştırmakta 
ve vektör harita verilerine göre GPS koordinatlarını 
düzeltilmektedir. Aynı işlem farklık ölçekteki iki vektörel 
harita arasında yapılarak büyük ölçekli vektörel harita 
verilerine göre küçük ölçekli vektörel harita konum 
doğruluklannm araştınlması ve gerekli görüldüğü takdirde 
tanımlanan sınırlar dahilinde referans sayısal haritaya göre 
farkları minimize edecek şekilde hedef vektör haritadaki 
çizgisel detaylara kınklık noktalarının düzeltilebileceği 
değerlendirilmektedir. 
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GPS Serbest İstasyon Tekniği (GPS-SİT) He Kutupsal Detay Alım Yöntemi 

Özşen ÇORUMLUOĞLU1, Ayhan CEYLAN1, İbrahim KALAYCI1

Özet 

Günümüzde, arazi detay alım çalışmalarında, klasik yöntemlerin 
yanı sıra GPS tekniği de artan bir yoğunlukta tercih edilir hale 
gelmiş bulunmaktadır. Tabii klasik yöntemlerin kendilerine özel 
bazı problemleri olduğu gibi GPS tekniğinin de yetersiz kaldığı 
bazı durumlarla karşılaşılabilmektedir. GPS^te karşılaşılan bu 
problemlerden biriside, GPS alıcılarına herhangi bir engelleme 
nedeniyle GPS sinyallerinin ulaşmama problemidir. Bu 
çalışmada, benzer durumlarda tercih edilebilecek veya klasik 
yöntemlere alternatif olarak kullanılabilecek, GPS alıcısı ile Total 
Station(TS)'nın TeT(Tek 'Tribrach') yöntemi yardımıyla zorunlu 
merkezlendirmelerinin yapılarak birleştirilmesi esasına dayanan 
GPS-SIT kutupsal detay alım yöntemi tanıtılmaktadır. Yöntemi test 
etmek amacıyla, Selçuk Üniversitesi Aleaddin Keykubat Kampus 
Alanında bir pilot bölge seçilerek detay alım çalışmaları, klasik 
yöntemin yanı sıra, GPS-SIT kutupsal detay alım yönteminin 
uygulanabilmesi için GPS'in Hızlı Statik ve Dur ve Git gözlem 
teknikleri kullanılarak ayrı ayrı yapılmıştır. Klasik yöntem 
referans alınarak yapılan karşılaştırmalar sonucunda, GPS-SIT 
Hızlı statik yöntem ile kullanıldığında elde edilen konumsal 
doğruluk ±4.28 cm, Dur ve Git yöntemi kullanıldığında ise 
konumsal doğruluk ±4.92 cm olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar 
göz önünde bulundurulduğunda, GPS-SIT Kutupsal Detay Alım 
Yönteminin detay alımında kullanılabilir yeni bir yöntem 
olabileceği söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler 
GPS, Detay Alımı, Total Station, 'Tribrach' (Tesviye üç ayağı) 

Abstract 

A Detail Measurement Method by GPS Sîipported 
Free Station Technique (GPS-SIT) 

Nowadays, GPS becomes a preferred technique among the others 
usedfor land measurements. As other techniques hav e their own 
systematic problems GPS also has its own. One of them is that 

GPS signals sometimes cannot reach to GPS receiver when the 
signals are blocked by some obstacles such as tali buildings in 
urban areas. in this study, GPS-SIT is introduced as a system, 
which can overcome these sorts of problems and can be an 
alternative to the other used techniaues, and combines GPS and 
Total Station measurement techniques using a single tribrach 
during the land measurement on the ground. in this concept, a test 
area was chosen in the campus of Selçuk University and the detail 
points in the area were measured by using both classical and GPS-
SIT techniaues. To apply GPS-SIT detail measurement method, 
rapid static and Dur ve Git GPS observation method were used. 
Using the dif-ferences between the resultsfrom classical and GPS-
SIT in rapid static mode and classical and GPS-SIT in Dur ve Git 
mode, mean square errors far positions of the detail points by 
GPS-SIT in rapid static mode and in Dur ve Git mode were 
obtained as ±4.28 cm. and± 4.92 cm. respectively. According to 
the positioning errors, the new technique can be stated as an 
available technique to be preferred far land measurements. 

Key Word 
GPS, Detail Measurements, Total Station,Tribrach 

1. Giriş 

Bundan çok kısa bir süre önce çelik şeridi demode kılıp ye-
rini elektronik uzaklık ölçerlerin almasına neden olan mes-
leğimiz alanındaki teknolojik gelişmeler, günümüzde nere-
deyse elektronik uzaklık ölçerlerin de yerini alabilecek yeni 
teknolojileri diretir hale gelmiştir. Mesleki çalışmalarda 
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan bu teknolojilerin 
en önde geleni ise, klasik yöntemlerle gerçekleştirilen yer-
yüzü ölçmelerinde karşılaştığımız kısıtlamaların en önemli-
lerinden biri olarak ifade edebileceğimiz araziye tesis edil-
mesi gereken sabit noktaların birbirini görme gereksinimini 
bu noktalardan bazılarını gökyüzüne alarak ortadan kaldı-
ran ve rölatif sabitlik kavramını da çok kısa anlara indirge-
yen GPS tekniğidir (BANNISTER vd., 1992). 

 

' Arş. Görv., Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi. 
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Yalnız, burada şunu da belirtmek gerekir ki, her yeni 
sistem veya yöntem, sunduğu pek çok avantajın yanı sıra 

kendine özgü bazı problemleri de beraberinde 
getirebilmektedir. Günümüz GPS'in yetersiz kaldığı 
noktalar olarak ifade edebileceğimiz problemlerin başında, 
uydu dağılımlarının gün içerisindeki zamana, yeryüzünde 
bulunulan yere ve yeryüzü topografyasına bağlı olarak 
yetersiz kalması ve hatta yeryüzündeki doğal veya yapay 
objeler tarafından GPS sinyallerinin engellenmesi gibi 
nedenlerle sistemin kendisinden beklenen çözümü 
üretebilecek optimum şartlan (homojen dağılmış dört uydu) 
sağlayamaması gelmektedir (LEICK, 1995). Fakat son bir 
kaç yıl içerisinde geliştirilen ve arazide uygun yerlere 
yerleştirilmeleri durumunda yapay GPS uydu sinyalleri 
yayacak olan 'Pseudolite'* teknolojisi ile bu tür 
problemlerin de bir yere kadar üstesinden gelinebileceği 
düşünülebilir (CHOI vd. 2000). Bu yöntem GPS odaklı 
mesleki çalışmaların geleceği açısından yeni yöntem ve 
tekniklerin geliştirilmesi noktasında oldukça cesaret verici 
gözükmektedir. GPS uydu dağılımının yetersiz kaldığı veya 
yeterli sayıdaki uydu kaynaklı GPS sinyallerinin 
engellenme gibi nedenlerle alıcılara ulaşamadığı 
durumlarda 'pseudolite' lerle desteklenmiş GPS sistemleri-
nin kullanımı özellikle yerleşim alanlarında yürütülen 
çalışmalara olumlu katkılarda bulunabilecektir. 

Bu güne kadar Türkiye'de GPS'in yaygın kullanımı 
genelde arazideki sabit noktaların koordinatlandınlması 
alanında gerçekleşmiştir. Halbuki, GPS tekniğinin, dünyada 
yaygın bir şekilde kullanıldığı alanlardan biri de arazide 
yürütülen detay alım çalışmalarıdır. Günümüzde bu 
tekniğin uygulanmasında, GPS (genellikle) Dur ve Git 
(Stop and Go) yöntemi kullanılarak detay noktalarının 
direkt olarak alımında ve koordinatlandırılmasında 
kullanılmaktadır. Fakat GPS ile yapılan bu tür bir detay 
alımında (özellikle) GPS alıcısı ile direkt olarak alımın 
yapılamayacağı bir durumla karşılaşılırsa, (tesis edilecek 
sabit noktada GPS ölçüsü yapılabilecek ise) klasik 
yöntemde olduğu gibi öncelikle zemine sabit noktaların 
tesisi gerçekleştirilmekte, daha sonra ise GPS aracılığıyla 
bu noktaların WGS84 koordinatları belirlenerek, buradan 
da yerel koordinatlara geçilmektedir. Böylelikle 
koordinatları GPS alıcısı ile belirlenen bu noktalarda, Total 
Station (TS) ile kutupsal alım yöntemi kullanılarak detay 
alımı gerçekleştirilebilmektedir. Halbuki GPS alıcısı ile 
TS'ın TeT (Tek 'Tribrach') yöntemi yardımıyla zorunlu 
merkezlendirilmelerinin yerde tesis edilmiş herhangi bir 
noktaya gereksinim duyulmaksızm gerçekleştirilebilir. Bu 
durumda, GPS destekli fotogrametrideki kamera çekim 

* Pseudolite sistemi, GPS uydu sinyallerinin yeryüzündeki alıcılara 
ulaşamadığı durumlarda (şehir içlerinde uzun yapılar, dar sokaklar ve 
kapalı mekanlar gibi bir şekilde engellendiği ortamlarda) her hangi bir GPS 
alıcısının konumunu belirlemek amacıyla, yeterli sayıdaki GPS sinyalinin 
GPS alıcılanna ulaşmasını sağlamak için uygun yerlere yerleştirilen, bir 
GPS uydusu gibi görev yapan, suni GPS sinyali yayan ve pseudolite olarak 
ifade edilen elektronik aletlerin kullanıldığı bir GPS sistemidir. 

merkezi koordinatlarının GPS aracılığıyla belirlenmesi 
sonucunda, zeminde gereksinim duyulan nirengi 
noktalarının havada konumlandırılmasını esas alan havai 
nirengiler benzeri (ÇORUMLUOĞLU, 1998), detay alım 
çalışmalarında da arazide tesis edilmesi gereken sabit 
noktaların havaya alınması sağlanmış olacaktır. Böylece, bu 
noktaların tesisine duyulan gereksinimi ortadan kaldıran ve 
detay alımını, GPS ile elde edilen bu havai istasyon 
noktalarına* (GPS serbest istasyon noktaları) kurulan TS ile 
gerçekleştiren yeni bir yöntem ortaya konmuş olacaktır. Bu 
çalışmada kullanılmakta olan mevcut sistemlere ek bir 
donanım gerektirmeyen, bu sistemlere uyarlanması son 
derece basit ve kolay, mevcut detay alım yöntemlerine göre 
daha pratik ve hızlı, arazide nokta tesisine gerek 
duyulmayacağı için de proje maliyeti düşük bir yöntem 
olarak Çorumluoğlu tarafın-dan önerilmiş olan GPS-SÎT 
(GPS destekli Serbest İstasyon Tekniği); Selçuk 
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümünden Çorumluoğlu, Ceylan ve Kalaycı tarafından 
test edilmiş ve ürettiği sonuçlarla da pratikte uygulanabilir-
liğini göstermiştir. 

2. GPS-SİT İle Kutupsal Detay Alım Yöntemi 
ve TeT (Tek 'Trlbrach') Tekniği ile Zorunlu 
Merkezlendirme 

Bütünsel olarak GPS-SÎT ile kutupsal detay alım 
sistemi şeklinde isimlendirilen bu yeni detay alım 
tekniğinin çekirdeğini, yukarıda da belirtildiği gibi bir GPS 
alıcısı ile bir TSvın, zorunlu merkezlendirilmelerinin, 
uygulanması son derece kolay ve basit bir teknik olan TeT 
tekniği ile yapılarak birleştirilmesi oluşturmaktadır. Her iki 
aletten arazide alım esnasında elde edilen veriler, daha 
sonra büroda bir bilgisayar ortamına aktarılarak yine aynı 
bilgisayarda çalıştırılacak bir GPS-SÎT kutupsal detay alım 
yazılımı aracılığıyla değerlendirilebilmektedir. Hatta, GPS 
alıcısı ve TS'den veri aktarımını gerçekleştirebilecek uygun 
bir donanıma sahip, içerisinde Windows CE işletim 
programı ve GPS-SÎT kutupsal alım yazılımı yüklü bir cep 
bilgisayarı ile araziden büroya telemetri veya GSM. 
sistemlerini kullanarak veri aktarımını gerçekleştirebilecek 
elektronik bir veri aktarım donanımının (donanım 
maliyetinin dışında veri aktarım maliyetinin olmaması göz 
önünde bulundurulduğunda, mevcut telsiz sistemlerinin 
veri aktarım işleminde kullanımı da mümkün olabileceği 
gibi, günümüzde arazide çalışılan aletlerden direk olarak 
veriyi alıp gönderebilen sistemler de mevcuttur) bir araya 
getirilmesi durumunda ise arazide anlık olarak elde edilen 
bu verilerin, yine anlık veya kısa zaman aralıkları ile 
merkezdeki (veya bürodaki) bir bilgisayara aktarımı ve bu 

* Yazıda bundan sonra bu noktalar GPS ile elde edilen havai istasyon 
noktalan yerine GPSSIN (GPS serbest istasyon noktalan) şeklinde ifade 
edileceklerdir. 
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veri aktarımından çok kısa bir süre sonra da sayısal ve 
otomatik olarak grafik gösterimi ve çizimi mümkün 
olabilecektir. 

Bu sistemin özünü oluşturan TeT zorunlu merkezlen-
dirme tekniği, bu adı, GPS-SIT kutupsal detay alım 
yönteminde, kullanılan GPS alıcısı ile TS'nın birleştirilme-
sinde zorunlu merkezlendirmeyi gerçekleş-tirmek için tek 
bir 'tribrach'm kullanılmasından almaktadır. TeT 
birleştirme tekniğinin teorik amacını, TS ile gerçekleştirilen 
bir detay alım işleminde detaya ait ölçülerin dayandırıldık-
ları nokta olan TS'nin optik merkezinin koordinatlarının bir 
GPS anteni aracılığıyla toplanan GPS gözlemleri 
yardımıyla belirlenmesi oluşturur. Daha önce de belirtildiği 
gibi, bu noktalar GPS destekli fotogra-met-ri-de-ki havai 
nirengiler benzeri, yine GPS yardımıyla havada belirlenen 
bir tür havai istasyon noktalan oldukları için GPS serbest 
istasyon noktalan veya kısaca GPS-SÎN olarak isimlendiril-
mişlerdir. GPS-SIT kutupsal detay alım yönteminin 
uygulanmasında önemli bir yere sahip olan bu GPS-
SÎN'larmın koordinattan ise, biri sabit diğeri gezici olmak 
üzere iki GPS alıcısı ile yürütülen ve GPS'teki pek çok 
sistematik hatayı giderebilme veya minimize edebilme 
özelliğine sahip olan GPS'in rölatif konum belirleme 
tekniklerinden ikili fark alma yöntemi (ÇORUMLUOGLU, 
1998) kullanılarak hesaplanmakta-dır. 

GPS-SIT ile kutupsal detay alım yönteminde ilk adım, 
Total Station (TS) aletinin arazide alımı yapılacak detay 
noktalarının alımlarının kolaylıkla yapılabileceği ve GPS 
uydu sinyallerinin GPS alıcısı tarafından kolaylıkla 
alınabileceği bir yere (belli bir sabit nokta üzerine kurulma 
kaygısı olmaksızın) kurulmasıdır. Daha sonra, TS zorunlu 
merkezlendirmeyi sağlayan 'tribrach'm (tesviye üç ayağı) 
mandalı gevşetilerek çıkartılır (Şekil la) ve yerine mevcut 
GPS anteni (GPS antenlerini pilye üzerine kurmada 
kullanılan aparat yardımıyla)* yerleştirilir (Şekil 2a). 
'Tribrach' TS çıkanlmadan önce düzeçlendiği için GPS 
anteni de 'tribrach'taki yuvaya yerleştirildiğinde zorunlu 
olarak düzeçlenmiş olacaktır. Bu şekilde 'tribrach'm 
üzerine yerleştirilen GPS anteni aracılığıyla yeterli bir süre 
(GPSvteki hızlı statik yöntem kullanılıyorsa 5-10 dakikalık, 
dur-git yöntemi kullanılıyorsa birkaç epokluk) GPS verisi 
toplanır. Bu veri, TS'nin optik merkezinin tanımladığı, GPS 
anteninin faz merkezi yardımıyla belirlenen ve detay 
ölçüleri için dayanak noktası olarak kullanılan GPS-
SÎN'nm koordinatlarının elde edilmesinde kullanılmakta-
dır. GPS ölçümleri bittikten sonra GPS anteni aparatı ile 
birlikte 'tribrach'm üzerinden alınır ve TS tekrar eski yerine 
yerleştirilerek normal bilinen kutupsal alım yönteminde 
yapıldığı şekilde detay alımına devam edilir. 

* Bu tür aparatlar genellikle GPS alıcısı ile birlikte gelmektedir. Bu 
nedenle TeT birleştirme tekniği özellikle kendisi için üretilmiş bir parçaya 
ihtiyaç duymamakta ve GPS alıcısı paketiyle birlikte gelen aparatı 
kullanmaktadır. 



Yalnız burada, her ne kadar detay alımında detay 
noktalarına ait yükseklik değerlerinin üretilmesine 
genellikle gereksinim duyulmuyor olsa da, her iki aletin 
yani GPS anteninin faz merkezi ile TS'nin optik merkezinin 
aynı noktada çakışmayacağını ifade etmek yerinde 
olacaktır. Bu dış merkezlik miktarının belirlenebilmesi için, 
düzeçlenen tribrach'ın üst yüzeyi her iki alet 'tribrach'a 
yerleştirildiğinde sabit olacağm-dan bu yüzeyin kenarından 
itibaren GPS anteninde, anten sabitesine referans olarak 
alman noktaya kadar olan uzaklık (Şekil.2b) ile TS'de ise, 
alet üzerindeki optik merkez işaretine kadar olan uzaklığın 
(Şekil lb) ölçülerek aradaki farkın hesaplanması 
gerekmektedir (Eşitlik 1). 

 

GPS-SIT ile kutupsal alım yönteminde de klasik 
yöntemdekine benzer şekilde detay alımına bilmen bir 
noktadan doğrultu alınarak başlanması gerekmektedir. 
Detay alımında doğrultu alınacak sabit bir noktaya duyulan 
bu gereksinim GPS-SIT yöntemi için koordinatları GPS 
aracılığıyla belirlenebilecek ikinci bir GPS-SİN anlamına 
gelmektedir. Bu ikinci GPS-SİN, TS'nin 'tribrach'ı 
üzerinde bulunan GPS anteninin aparatından çıkarılarak 
birinci GPS-SİN'nın yeteri kadar uzağında birbirlerini 
görebilecekleri uygun bir yere kendi jalonu üzerinde olduğu 
halde tutulması ve yeterli bir süre (kullanılmakta olan GPS 
yöntemine bağlı olarak) GPS verilerinin toplanması 
sonucunda belirlenebilmektedir. Bu noktada GPS verileri 
toplanırken, diğer GPS-SİN'de ise, TS düzeçli sehpa 
üzerine tekrar yerleştirilerek ikinci GPS-SİN'ni belirleyen 
GPS anteninin jalonuna yönlendirilir (Şekil 3). Bu şekilde 
detay ölçüleri için gerekli olan başlangıç doğrultusu da 
belirlendikten sonra detay noktalarının alımına geçilerek, 
görülebilen tüm detay noktalarının sırasıyla alımı yapılır. 

 

Şekil 3: GPS-SIT kutupsal detay alım yönteminde TS ile 
GPS-SİN2 noktasından doğrultu alımı ve detay ölçümüne 
başlanması. 

GPS-SIT kutupsal detay alım yöntemi tüm detay 
noktalarının yüksekliklerinin hesaplanmasına da imkan 
sağlayan bir yöntem olduğu için, yüksekliklerin de 
belirlenmesinin istendiği durumlarda, detay noktalarına 
tutulan prizmanın yerden yüksekliğinin de kaydedilmesi 
uygun olacaktır. 

Birinci GPS-SİN (GPS-SİNİ) ve ikinci GPS-SİN nok-
tası (GPS-SİN2)"nin yerel koordinattan, bu noktalara ait 
GPS gözlemlerinden elde edilen WGS84 koordinatlarından 
yerel koordinat sistemine yapılan dönüşüm işlemi 
sonucunda belirlenmektedir. Bu koordinatlar ve her bir 
detay noktasına ait açıklık açılan ve yatay uzunluklar 
kullanılarak detay noktalanna ait koordinatlar da yine basit 
temel ödev bağıntılan yardımıyla hesaplanabilmektedir. 

-42- 



3. GPS-SIT ile Kutupsal Detay Alım Yöntemi 
Üzerine Yapılan Uygulama Çalışması 

GPS-SIT kutupsal detay alım yöntemi, iki ölçüm 
tekniğinin birlikte kullanımını esas alan bir sistem olduğu 
için, uygulama sırasında donanım olarak da biri GPS alıcısı 
diğeri ise TS olmak üzere, iki farklı ölçü aletine gereksinim 
duyulmaktadır. Bunlardan GPS alıcısı ile GPS-SÎN'nın 
konumlan belirlenirken, TS ile de detay noktalarının alımı 
gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda Selçuk Üniversitesi 
Aleaddin Keykubat Kampus alanında, 356 detay noktasına 
sahip 3 binadan oluşan bir test alanı seçilmiştir. Bu test 
alanında, Klasik Yöntem ile ve GPS-SIT Kutupsal Detay 
Alım Yöntemiyle ise GPS'in Hızlı Statik ve Dur ve Git 
GPS gözlem teknikleri kullanılarak detay noktalarının 
konumlan belirlenmiştir. Her iki GPS gözlem tekniğinde de 
GPS alıcısı olarak konum doğruluğu Hızlı Statik için 5-
lOmm+lppm ve Dur ve Git için 10-20mm+lppm olan 
Leica System 300 GPS alıcılan kullanılmıştır. TS olarak 
ise, doğrultu okuma inceliği lcc ve uzunluk okuma inceliği 
2 mm + 2 ppm olan Topcon GTS701 serisi bir TS 
kullanılmıştır. 

GPS-SIT ile Kutupsal Alım yönteminde GPS-SİN'nın 
konumunun belirlenmesinde Hızlı Statik GPS gözlem 
tekniği kullanıldığında, GPS alıcısının biri referans 
noktasına kurulurken, diğer GPS alıcısının anteni alet 
sehpası üzerindeki 'tribrach'a aparatı yardımıyla 
yerleştirilmiş ve 10 saniye epok aralığında yaklaşık 60 epok 
(10 dakika) veri toplanmıştır. Daha sonra tribrach'tan GPS 
anteni çıkartılarak aynı 'tribrach' üzerine TS yerleştirilmiş 
ve başlangıç doğrultusunu belirlemek üzere GPS alıcısının 
anteni detay alımı yapılacak GPS-SİN'dan rahatlıkla 
görülebilecek bir noktada jalon üzerine tutularak doğrultu 
tespiti bu şekilde gerçekleştirilmiş ve kutupsal detay 
alımına geçilmiştir. 

GPS-SIT ile Kutupsal Detay Alım yönteminde GPS-
SİN'nm konumunun belirlenmesinde Dur ve Git GPS 
gözlem tekniği kullanıldığında, GPS alıcısının biri referans 
noktasına kurulurken diğer GPS alıcısı ilk etapta 
'ambiguity' çözümü için 'ambiguity' çözüm noktasında 
(initialistation point) epok aralığı 5 saniye olan 60 epok veri 
toplar. GPS anteni, 'ambiguity' çözümü gerçekleşti-
rildikten sonra kutupsal detay alımının yapılacağı GPS-SİN 
noktasındaki alet sehpası üzerindeki 'tribrach'a aparatı 
yardımıyla yerleştirilir. GPS anteni ambiguity çözüm 
noktasından, ambiguity çözümünü kesikliğe uğratmayacak 
bir şekilde baş hizasının üstünde ve düşey olarak detay alım 
noktasına taşınmasına dikkat edilmelidir. Bu noktada 2 
epokluk bir veri toplandıktan sonra, anten 'tribrach'tan 
çıkartılarak yerine TS yerleştirilir. Böylece, iki alet arasında 
gereksinim duyulan zorunlu merkezlendirme de bu şekilde 
gerçekleştirilmiş olur. TS başlangıç doğrultusu daha önce 
alet sehpasının kurulu bulunduğu 'ambiguity' çözüm 
noktasından alınarak kutupsal detay alımına başlanır. 

GPS-SIT ile Kutupsal Alım yönteminin SİN ve detay 

nok-talanndaki konum doğruluğunu araştırmak maksadıyla 
klasik yöntemde kullanılan poligon noktalarında GPS 
gözlem tekniklerinden Hızlı Statik ve Dur ve Git 
teknikleriyle GPS gözlemleri yapılmış ve bu gözlemlerin 
değerlendirilmesi sonucu poligon noktalannın Klasik, Hızlı 
Statik ve Dur ve Git yöntemleriyle 2 boyutlu konumları 
belirlenmiştir. Bu poligon noktalarına ait konumsal 
farklardan elde edilen karesel ortalama hatalar Çizelge l'de 
verilmiştir. 

Çizelge 1: Poligon noktalannın karesel ortalama hatalan 

Test alanındaki 356 detay noktasında yapılan 
değerlendirmeler sonucunda, Klasik yöntem ve GPS-SİT 
ile Hızlı Statik ve Dur ve Git GPS gözlem teknikleri 
kullanılarak tüm detay noktalarının alımı yapılmış ve bu 
alımlar sonucunda elde edilen detay noktalarına ait 
konumsal farklardan belirlenen karesel ortalama hatalar ise 
Çizelge 2'de gösterilmiştir. 

Çizelge 2: Detay noktalarının karesel ortalama hataları 

Klasik ve GPS-SIT Hızlı Statik yöntemleriyle 
belirlenen nokta konumlan arasındaki farklara bağlı olarak 
tüm detay noktalarını içeren nokta konum doğruluk 
dağılımları Şekil 4'de, Klasik - GPS-SIT Dur ve Git 
farklanna bağlı olarak elde edilen nokta konum doğruluk 
dağılımlan ise Şekil 5'de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4: Tüm detay noktalarına ait nokta konum 
doğruluklannm Klasik - GPS-SIT Hızlı Statik farklarına 
bağlı olarak dağılımı. 



 

Şekil 5: Tüm detay noktalarına ait nokta konum 
doğruluklannm Klasik - GPS-SIT Dur ve Git farklanna 
bağlı olarak dağılımı. 

Test alanındaki tüm detay noktalannm alımı, GPS-SIT 
Kutupsal Detay Alım yönteminin Hızlı Statik GPS gözlem 
tekniği kullanılarak uygulanması durumunda 18 saatte, Dur 
ve Git GPS gözlem tekniğinin kullanılması durumunda ise 
7.5 saatte tamamlanmıştır. 

4. Sonuç 

Yapılan uygulama sonucunda, GPS-SIT kutupsal 
detay alım yöntemiyle Serbest İstasyon Noktalarının (GPS-
SİN) a ±2.0 cm. konumsal doğrulukla belirlenebildiği ve 
Hızlı Statik veya Dur ve Git GPS gözlem tekniklerinden 
herhangi birinin tercih edilmesinin bu noktaların konumsal 
doğruluklarında fazlaca bir etkisinin olmayacağı sonucuna 
varılmıştır. Bu nedenle, GPS-SİN'mn konumlarının 
belirlenmesinde Hızlı Statik yerine Dur ve Git GPS gözlem 
tekniğinin tercih edilmesinin zaman yönünden önemli bir 
avantaj sağlayacağı görülebilmektedir. GPS'in Hızlı Statik 
ve Dur ve Git gözlem tekniklerini kullanan GPS-SIT 
Kutupsal Detay Alım Yöntemini test etmek için alımı 
yapılan 356 detay noktalarında elde edilen nokta konumlan, 
aynı noktalar için klasik yöntem kullanılarak elde edilen 
konumlarla karşılaştırıldığında, ortalama karesel ortalama 
hata sırayla ±4.28 cm ve ±4.92 cm olarak bulunmuştur. Bu 
sonuçlar ise, GPS Dur ve Git gözlem tekniğini kullanan 
GPS-SIT Kutupsal Detay Alım yöntemiyle yapılan bir 
detay alımında, detay noktalan için yönetmelikte belirtilen 
yeterli konumsal doğruluğa ulaşılabileceğini göstermekte-
dir. 

GPS-SIT kutupsal detay alım yöntemi genel itibariyle 
sabit nokta tesisine gerek duymayan bir sistem olduğu için, 
özellikle kırsal alanlarda bulunması ve tesisi son derece zor 
ve külfetli olan sabit nokta gereksinimini ortadan 
kaldırması ve yine bu tür arazilerde (uzunluk ölçüm hatalan 

ortalama (5 mm +1 5  ppm) olan kayıt yapabilen ucuz el 
GPS alıcıları ile yapılabilecek arazi detay alım 
çalışmalarında (GPS uydu sinyallerinin GPS alıcılarına 
ulaşmaması gibi problemlerle karşılaşma olasılığının düşük 
olmasına rağmen) detay noktalarının alımında sıkıntıya 
düşüldüğü durumlarda ve özellikle de, bina köşeleri, etrafı 
çevrili parsel köşeleri vb. gibi durumlarla çokça karşılaşılan 
yerleşim alanlarında arazideki bu tür detay noktalarının 
alımında destekleyici bir sistem olarak da 
kullanılabilecektir. Bu nedenle gerek kısal alanlar, gerekse 
de yerleşim alanları bu yöntemin kolaylıkla 
uygulanabileceği uygun ortamlar olacaktır. Yerleşim 
alanlarında, özellikle de yüksek binaların bulunduğu büyük 
şehirlerde, yani GPS uydu sinyallerinin engellenme 
olasılığının yüksek olduğu yerlerde GPS sinyallerinin 
engellenmesi gibi problemlerle sıklıkla karşılaşılabilmekte-
dir. Bu gibi durumlarda, GPS-SIT kutupsal detay alım 
yöntemi herhangi bir sabit nokta tesisine gereksinin duy-
madığı için ve bu yöntemde TS ile yapılan detay 
alımlarında elde edilen ölçülerin dayandırıldığı nokta, GPS 
anteninin faz merkezi aracılığıyla tanımlanan havada bir 
nokta (GPS-SÎN) olduğundan, GPS anteni, uydulardan 
gelen sinyallerin yeteri kadarını kolaylıkla alabileceği bir 
yere rahatlıkla kaydırılabilmektedir. Bunun da mümkün 
olmadığı bir durumla karşılaşıldığında ise uydu 
sinyallerinin kolaylıkla alınabildiği bir birine yakın (50-100 
m.) uygun iki noktada GPS alıcısı ile GPS-SIT nokta tespiti 
için GPS ölçümleri yapılıp, GPS sinyallerinin engellenmesi 
nedeniyle alımları yapılamayan detay noktalarını ve 
konumu belirlenen GPS-SÎN noktalarından kendisine yakın 
olanını gören uygun bir nokta seçilerek, seçilen bu noktaya 
yakın GPS-SlN'den yine GPS-SIT kutupsal detay alım 
yöntemi kullanılarak ve konumu belirlenen diğer GPS-
SİN'den doğrultu alınarak üç boyutlu koordinat aktarımı 
gerçekleştirilebilmektedir. Tabii olarak böyle bir kısıtlama 
ile karşılaşılmayacak 'Pseudolite' uygulamasının başladığı 
ortamlarla, GPS ile direkt detay alımının yapılabildiği 
durumlarda, alım; yeterli doğruluklu ve kayıt yapabilen el 
GPS alıcıları ile gerçekleştirilebilecekken, GPS ile direkt 
detay alımının yapılamadığı durumlarda ise GPS-SIT 
kutupsal detay alım yöntemi ile alım gerçekleştirilebilecek-
tir. GPS-SIT kutupsal detay alım sisteminin, uygun bir araç 
üzerinde geliştirilecek düzenekler aracılığıyla kullanılması 
durumunda ise seyyar (mobil) bir detay alım sistemi elde 
edilmiş olacaktır. Bu şekilde, sisteme seyyar bir özellik 
kazandırılması durumunda ise, alım hızının arttınlması-nın 
yanı sıra güvenlik, sistemin gereksinim duyduğu gücün 
araçtan sağlanması gibi bazı avantajlar da birlikte 
gelecektir. GPS-SIT kutupsal detay alım sisteminin 
yükseklik üretme özelliğine de sahip olması, bu sistemin 
prizmatik yönteme göre diğer bir avantajı olarak ifade 

_44- 




