
 

Karşılaştırma sonucunda 30 ve 43 numaralı noktalarda 1 - a istatistiksel güvenle 
deformasyon meydana gelmiştir. 

3.4. Bağıl Güven Elipsleri İle Deformasyon Analizi 

Analitik yöntemde verilmiş olan Qdj alt matrisleri yardımıyla noktalara ait bağıl gü-
ven elipsi elemanları (2.2.7), (2.2.8) ve (2.2.9) ile hesaplanmıştır. 
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Daha sonra 1/1000 ölçeğindeki kanava üzerine noktalara ilişkin bağıl güven elipsleri 
ve d vektörleri 1/250 ölçeğinde çizilmiştir. Çizim sonucunda 30 ve 43 numaralı nokta-
larda d vektörlerinin elips dışına taştığı görülmüştür. Bu da demektir ki bu noktalarda 
deformasyon vardır. 

3.5. S-Transf©rmasyoım ile Defonnasyon Analizi 

Datum sayısı kadar parametrenin bilinen alınması ile yapılan dengeleme sonuçları, S 
- Transformasyonu yardımıyla istenilen herhangi bir datuma dönüştürülebilmektedir. 

Bu uygulamada 36 ve 41 numaralı noktalara dayalı dengeleme sonuçlan kullanıla-
rak, istenilen datumlara dönüşüm yapılmıştır. 

Dayalı dengeleme sonucunda bulunan bilinmeyenlere ait ters ağırlık matrisi Q ile 
her iki peryota ait X vektörleri genişletilmiştir. (2.3.6) dönüşüm matrisinde geçen datum 
seçici E matrisinin tüm köşegen elemanları "1" alınarak tüm iz minumum yapılmıştır. 

R = d T 0 '  d  = 8239 .386  
— tLdd  

F = —^- = 34.77516 
h.m2

o 

F20.40.O.975 = 2.067715 

FjO,40,0.975   {F 

olduğundan ağ da deformasyon olduğu tespit edilmiştir. 

3.5.1. S-TraEsformasyonu ile Anlamlı Nokta Hareketleriniıs Araştırılması 

Bir önceki bölümde hesaplanmış olan genişletilmiş Q ve X vektörleri kullanılarak 
datum seçici E matrisinde araştırılacak noktaya ilişkin köşegen terimleri "0" yapılarak 
kısmi iz minumum dengeleme sonuçlarına geçilerek R'ler hesaplanmıştır. 

 



 

Geriye kalan noktalarda deformasyon olup olmadığım araştırmak için, 
p 

p _   "rnin   _ i (L 11 no 

m'.h değeri Fi4,40,0.975 = 2.2130 ile 

karşılaştınlmıştır. 

F 14,40,0.975   {  F 

olduğundan geriye kalan noktalarda deformasyon olduğu ortaya çıkmıştır. 

Geriye kalan noktalardan hangilerinde deformasyon olduğunu tespit etmek için, 
datum seçici E matrisinde araştırılacak noktaya ve deformasyon olduğu tespit edilen 
noktaya (30) karşılık gelen köşegen terimleri "0" yapılarak kısmi iz minumum denge-
leme sonuçlan île R'ler hesaplanmıştır. 

 
5.   sıradaki  43   numaralı  noktada  R  minumum  olduğundan  bu  noktada  da 

deformasyon vardır. 

Yine geriye kalan noktalarda da deformasyon olup olmadığını araştırmak için, 

F = -3=*L. = 0.6711 m'.h 

değeri F12,40,0.975 = 2.2882 ile karşılaştırılmıştır 

F12,40,0.975  )  F olduğundan geriye kalan noktalarda deformasyon 

olmadığı ortaya çıkmıştır. 



 

3.6. Ortalama Aykırılık Yöntemi İle Deformasyon Analizi 

Bu yöntemde noktaların sınıflandırılması gerekmektedir. Fakat bu uygulamada ağ -
obje ayrımı olmamasına rağmen bu yöntemin uygulanabilmesi için 36, 41, 30, 35 nok-
talan ağ; 37,43,44, 45 noktaları da obje olarak alınmıştır. 

İlk olarak ağın tamamında deformasyon olup olmadığını belirlemek için serbest 
dengeleme sonucunda bulunan Pd matrisi ve d vektörü kullanılarak ortalama aykırılık ve 
test büyüklüğü, 

^=#^ = 792ffi8102239Ğ0()40, 
h 20 

F=X =33427503 
rrr 

olarak hesaplanır. Hesaplanan bu değer, 

F2o,4o,o.975 = 2.067714 

tablo değeri ile karşılaştırıldığında, 

F 20,40,0.975   <  F 

deformasyon olduğu ortaya çıkmıştır. 

Hangi noktaların hareket ettiğinin tespit edilebilmesi için önce ağ noktalarının sabit 
kalıp kalmadığının araştırılması gerekir. 

3.6.1. Ağ Noktalarının Sabitliğinin Araştırılması 

Ağ noktalarında deformasyon olup olmadığının test edilebilmesi için (3.4.1.1) ve 
(3.4.1.2) ayrımları yapılarak (3.4.1.4)'den ağ noktalarına ilişkin P^ss matrisi hesaplan-
mıştır. Ağ noktalarına ait ortalama aykırılık ve test büyüklüğü, 

Q2 = Ûs Ess4 = 234 Q49876 hs 

Fs=-% = 19.756623 

olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değer, 

F8,4o,o.975 = 2.528864 

tablo değeri ile karşılaştırıldığında, 

Fs, 40,0.975    (   F 
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olduğundan ağ noktalarında deformasyon olduğu ortaya çıkmıştır. 

3.6.1.1. Deforme olan ağ noktalarının belirlenmesi 

Ağ noktalan teker teker incelenmiştir. İncelenen ağ noktası hareketli, diğerleri sabit 
varsayılarak (2.4.1.1.1) ve (2.4.1.1.2) ayrımları yapılarak (2.4.1.1.3) hesaplanmıştır. Ağ 
noktalarının her birine ilişkin ortalama aykırılıklar (2.4.1.1.5)'den hesaplanarak, 

 
bulunur. 1. sıradaki 30 numaralı ağ noktasında ortalama aykırılık maximum olduğu için 
deformasyon olduğu ortaya çıkmıştır. Geriye kalan ağ noktalarında deformasyon olup 
olmadığını belirlemek için (2.4.1.1.6) ve (2.4.1.1.7) den, 

,   = 12.633170 = 
3 k 8 -2  

F    =0.177732 
sg.k 

hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değer, 

F6,4o,o.975= 2.744386 

tablo değeri ile karşılaştırıldığında, 

Fe, 40,0.975    )   F 

olduğundan geriye kalan ağ noktalarında deformasyon olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Deformasyona uğradığı ortaya çıkan 30 numaralı ağ noktası obje noktalarının içine 
katılarak, obje noktalarının test edilmesine geçilir. 

3.6.2. Obje Noktalarının Sabitliğinin Araştırılması 

Ağ noktalarında olduğu gibi obje noktalarında da deformasyon olup olmadığını test 
edebilmek için (2.4.2.1) ve (2,4.2.2) ayrımları yapılarak, (2.4.2.3) den obje noktalarına 

ilişkin d0 vektörü hesaplanarak, (2.4.2.4) ve (2.4.2.5) den obje noktalarına ait ortalama 
aykırılık ve test büyüklüğü, 

32 



^=g|4=790M78547907447? 
olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değer, 

Fo =4 =66748366 

Fıo, 40,0.975 = 2.3881626 

tablo değeri ile karşılaştırıldığında, 

FlO, 40,0.975    {    FQ 

olduğundan obje noktalarında deforrflasyon olduğu ortaya çıkmıştır. 

3.6.2.1. Deforme ©lan obje noktalarının belirlenmesi 

İncelenen obje noktası hareketli, diğerleri sabit varsayılarak (2.4.1.1.1) ve (2.4.1.1.2) 
ayrımları yapılarak (2.4.1.1.3) hesaplanmıştır. Obje noktalarının her birine ilişkin orta-
lama avkınlıklar ("2.4.1.1.5Vden hesanlanaralc. 

 

3. sıradaki 4j numaralı obje noktasında ortalama aykırılık maxımum olduğu ıçm 
deformasyon olduğu ortaya çıkmıştır. Geriye kalan obje noktalarında deformasyon olup 
olmadığını belirlemek için (2.4.1.1.6) ve (2.4.1.1.7) den, 

<£   = 3094.9933      868742 10-
2  

92 Fo   =-^- = 
32.65683 

sk     m2
 

hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değer, 

F8,4o,o.975 = 2.528864 

tablo değeri ile karşılaştırıldığında, 
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F8,40,0.975    <   FQgk 

olduğundan geriye kalan obje noktalarında da deformasyon olduğu ortaya çıkmıştır. 

Deformasyona uğrayan 43 numaralı noktaya ilişkin değerler Poo ve do dan çıkarıla-
rak, geriye kalan obje noktalarında (2.4.1.1.1) ve (2.4.1.1.2) ayrımları yapılarak 
(2.4.1.1.3) hesaplanmıştır. Geriye kalan obje noktalarının her birine ilişkin ortalama 
avkırılık C2.4.1.1.5Vden hesaolanarak. 

 

1. sıradaki 30 numaralı obje noktasında ortalama aykırılık maximum olduğu için 
deformasyon olduğu ortaya çıkmıştır. Geriye kalan obje noktalarında deformasyon olup 
olmadığını belirlemek için (2.4.1.1.6) ve (2.4.1.1.7) den, 

Q^ = 68.351550 =n391920 
O       d* 

02 F    =-^- = 
0.961615 
°3k     m2 

hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değer, 

F6f 4o.o.975= 2.744386 tablo 

değeri ile karşılaştırıldığında, 

Fö, 40,0.975    )   Fo 

olduğundan geriye kalan obje noktalarında deformasyon olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Testin sonucunda 30 numaralı obje noktasında deformasyon olduğu ortaya çıkmıştır. 

8. SONUÇ 

3. Bölümde verilmiş olan sayısal uygulama sonucunda jeodezik deformasyon analizi 
değerlendirme yöntemleri arasında bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Burada yaptığı-
mız uygulama 2D'dır. Fakat her zaman deformasyon izleme ağları 2D olmayabilir. O 
halde izleme ağlarını sınıflandıracak olursak, 

- İD Nivelman ağları (H) 
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- 2D Konum ağları (X, Y) 

- 3D Uzay konum ağları (X, Y, H) 

şeklindedir. 

Değerlendirme yöntemlerinden analitik ve bağıl güven elipsleri yöntemi yalnızca 2D 
ağlar için, S - Transformasyonu ve ortalama aykırılık yöntemleri ise İD, 2D ve 3D ağlar 
için geçerlidir. 

Bu yöntemlerden bağıl güven elipsleri ile deformasyon analizi yöntemi analitik 
yöntemin grafik olarak gösterimidir. Bu yöntemler programlamaya uygun yöntemler 
değildir. S - Transformasyonu ve ortalama aykırılık ile deformasyon analizi yöntemleri 
ise programlamaya uygundur. Uygulamada en çok bu yöntemler kullanılmaktadır. 
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YATAY, DÜŞEY VE UZAY 
AÇILAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Sebafaattin BEKTAŞ* 

Özet 
Jeodezide ölçülen temel büyüklüklerden olan açılar bir geometrik şeklin 

belirlenmesi için kullanılırlar. Bilindiği üzere açı kelimesi iki doğrultu arasındaki yön 
farkı olarak tanımlanmaktadır. Jeodezide kullanılan açı ölçerler (teodolit ,takeometre) 
ile noktalar arasındaki uzay açı ölçülemez ancak bu açının yatay ve düşey 
düzlemlerdeki izdüşümleri olan yatay ve düşey açılar ölçülür. Jeodezik hesaplamalarda 
da hep bu ölçülen yatay ve düşey açılar kullanılır. Bu çalışmanın konusu da uzay 
açıların ölçülen yatay ve düşey açılar cinsinden ifade edilmesidir. Her ne kadar uzay 
açılar jeodezik çalışmalarda pek kullanılmamakla birlikte örneğin yalnızca kenarların 
ölçüldüğü trilaterasyon ağlarında oluşan üçgenlerin iç açılarının eğik kenarlar 
kullanılarak kosinüs teoreminden hesaplandığında uzay açılar elde edilmektedir. Uzay 
açılar bu durumlarda kontrol hesaplarında ve gerekebileceği diğer yerlerde 
kullanılabilir. 

Giriş 
Açı ölçümünün yapıldığı bir O durak (istasyon) noktası ile A ve B noktalan 

düşünüldüğünde bu noktalar arasında aşağıdaki düzlemler ve bu düzlemler içinde kalan 
a, P ve Y açıları oluşur. 

 



 

OA'B' yatay düzleminde a yatay açısı OAA' düşey 
düzleminde pa düşey açısı OBB' düşey düzleminde pb 
düşey açısı P = Pb - pa A ve B noktalan arasındaki düşey 
açı farkıdır. 

O, A , A', B ve B' noktalan arası uzunluklar bilindiğinde bu noktalar arasında 
kalan açılar kosinüs teoreminden hesaplanabilir. 

OA2+OB2 -AB2  

C°SY=       2*OA*OB (1) 

OAl2+OBl2   -A'B'2 

C°Sa=       2*OA' *OB' (2) 

AA1 
C0SPa=— (3) 

BB' 
CosPb=— (4) 

Eğer noktaların 0(0,0,0), A(Xa,Ya,Za) , B(Xb,Yb,Zb) şeklinde dik 
koordinatları biliniyorsa, noktalar arası uzunluklar bu koordinat değerlerinden aşağıdaki 
şekilde basitçe hesaplanabilir. 

OA=^/X2+Y2+Z2 

OB=VXb+Yb
2+zg 

AB= JAX2+AY2+AZ2 AX = Xb-Xa 

OA' = Vx2+Y2 AY = Yb-Ya 

OB'=^+Yb
2 AZ = Zb-Za 

AA' = Za BB'   

=  Zb 
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A'B'=^AX2+AY2
 

Yukarıdaki (1),(2),(3) ve (4) nolu eşitliklerden yararlanarak uzay açı ile yatay 
ve düşey açı arasında aşağıdaki bağıntı elde edilmiştir. 

Cos Y = Cos pa Cos pb + Sin pa Sin pb Cos a (5) 

SAYISAL UYGULAMA: 

 

Yukarıdaki nokta koordinatlarından noktalar arası uzunluklar, 

OA=^X2+Y2+Z2 =V62 

AB = JAX2 + AY2 + AZ2   =Vö AX = Xb-Xa=-l 

OA'=VXa+Y2        =VöT AY = Yb-Ya 

OB' = T/XJ+Y£ = V4Î 

AZ = Zb - Za =2 
AA' = Za =1 

BB'   =  Zb=3 

A'B' = ^AX2+AY2 = V2 

Bu değerler (1),(2),(3) ve (4) nolu eşitliklerinde yerlerine yazıldığında, A 

ve B noktaları arasındaki uzay açı     T = 19.82381069g 
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A ve B noktaları arasındaki yatay açı    a = 1.273069757g 

A noktasına olan düşey açı pa = 91.893027448 

B noktasına olan düşey açı pb =72.10656639g 

A ve B noktalan arasındaki düşey açı farkı   P = pb - pa = -19.786461058. 

değerleri elde edilir. Bu değerler bulunan (5) nolu bağıntıda yerine konduğunda eşitliği 
sağladığı görülmektedir. 

Cos Y = Cos pa Cos pb + Sin pa Sin pb Cos a 

0.9519081=0.9519081 
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JEODEZİDE DEĞİŞİMLERı 
Ahmet Aksoy * 

Bilindiği gibi Jeodezide araştırma ve faaliyet alanları "Global 
Jeodezi=Dünya Ölçüsü", "Ülke Ölçmeleri" ve "Büyük Ölçekli Jeodezik 
Çalışmalar" olarak sınıflandırılmaktadır. Bütün bu alanlardaki gelişme-
leri bu konuşma süresinde ayrıntılı olarak ele almanın olanaklı ola-
mayacağını taktir edersiniz. Ben burada daha çok yaygın uygulamaya 
girmiş yada meseleki faaliyet ürünlerinin içerik, nitelik ve yöntem 
yönünden gelecekteki talep ve beklentilerin karşılanmasında önemli 
işlevleri olmuş gelişmelerden söz etmek istiyorum. 

Jeodezinin tarihi gelişiminde, konunun bütünlüğü yönünden, yerin 
şekline ilişkin düşünce ve ölçmelerden söz etmek yerinde olacaktır. 
Bilindiği gibi yerin şeklinin, gerçeğe benzer olarak , önce küre olarak 
algılanması Pythagoras (M.Ö. 580-500)'!a başlar. Bu varsayımla yer-
kürenin yarıçapının belirlenmesine yönelik çalışmalar Eratosthenes (M. 
Ö. 276-195)'den başlayarak 17. yüzyıl ortalarına kadar süregelmiştir. 

Isaac Newton (1687) ve Christian Huygens'in (1690), yerin şeklinin 
teorik olarak kutuplarda basık bir dönel elipsoit olacağını ileri sürmeleri 
ve bunu kanıtlamalarından sonra çalışmalar, bu elipsoidin boyutlarını 
belirlemeye yönelmiştir. Bu savın ölçüye dayalı ilk somut kanıtları, 
Fransız Bilim Akademisinin düzenlediği, Maupertuis ve Clairant 'mn 
katılımı ile , (1736/37) Laponya ve Godin, Bougeur ve La Con-
damine vnin katılımı ile (1735-1744) Peru'de ölçme ekspedisyonlarında 
elde edilmiştir. 
Ancak bir süre sonra, P. S. Laplace (1802), C. F. Gauss (1828) ve F. W. 
Bessel (1837) öncülüğünde, yerin şeklinin dönel elipsoitten farklı bir 
yüzey olması gerektiğine ilişkin ileri sürülen fikirler ve bulgularla , bu 
şeklin yerçekimi alanı ile ilişkili, her noktasında yerçekimi kuvvetine 
dik, dengede bir su yüzeyi olduğu gerçeğine ulaşılmış ve J. B. LISTING 
1873 de bu yüzeyi" Geoid" (Türkçe karşılığı Jeoit) adıyla tanımlamıştır. 

Bu nedenle Global Jeodezide, günümüzde de geçerliliğini sürdüren teo-
rik bilgilerin oluşturulduğu 19. yüzyıl ortalarını modern gelişimin 
başlangıcı olarak almak yanlış olmaz kanaatındayım. Bu oluşumlardan 
sonradır ki, jeodezik çalışmalar, biryandan jeoidin belirlenmesinde, 
diğer yandan, ülkeler kapsamındaki büyük alanların birim sistemlerde 
belirlenmesi için, kavranan alanın büyüklüğüne göre küre ve elipsoit 
gibi jeoide uygun referans yüzeylerinin konumlandırılması ve bu 
yüzeylere indirgenen jeodezik ölçülere dayalı olarak noktaların 
koordinatları ile tanmlanmas ve değişik tür ve ölçeklerde, değişik ge-
reksinmeleri karşılayacak haritalama hizmetlerinin sürdürülmesinde 
yoğunlaşmıştır. 

 



 

Bu çalışmaların ürünleri, yaygın ve kalıcı ürünler olarak, ülkelerin 
temel haritaları ve kadastro planlarıdır. 

Bir Ülkenin bütününde jeodezik çalışmaların temel dayanakları Ülke 
Jeodezik Temel Ağlarıdır. Klasik jeodezide, temel ağlar değişik 
derecede nirengi, nivelman ve graviîe ağları olarak değişik türdedir. 
Nirengi ağlarında konum koordinatlarının, yukarda değinildiği gibi, 
jeoide uygun referans yüzeylerinde tanımlanıp belirlenmesine karşılık, 
yükseklikler için noktaların çekül eğrileri boyunca jeoid yüzüne 
uzaklıkları tanımlanmakta, ancak uygulamada her ülkede marograf 
istasyonlarında belli bir süre için belirlenen ortalama deniz yüzeyleri, 
bu ülkelerin yükseklik başlangıcı olarak alınmaktadır. 

Klasik nirengi ağlarında kenar uzunluklarının mekanik yöntemlerle 
belirlenmesi kolay olmamış, bu çalışmalardan kaynaklanan iş hacmim 
azaltmak için, nirengi ağlarını ölçeklendirmek üzere kısıtlı sayıda baz 
uzunluğu ölçülmüş, ağların belirlenmesi büyük çapta yatay açrlara 
dayandırılmıştır. Klasik nirenginin bütün güçlüklerine karşın, 
geliştirilen ölçme aletleri ve yöntemlerle, baz uzunluklarının 1/1 000 
000'na varan bağıl doğrulukla (10 km de 1 cm), yüksekliklerin 0,3 
mm/km, doğrultuların 0.2" - 0.4" doğruluklarla elde edilebilmeleri 
mümkün olmuş, C. F. Gauss'un ilk esaslarını koyduğu ve daha sonra 
zaman içinde daha da geliştirilen dengeleme yöntemleri ile de 
hesaplamalar teorik temele oturtulmuştur. 

* 

Bu çalışmaların Türkiyeye uzantısında, Berlin Teknik Üniversitesi'nden 
yeni mezun olmuş iki hocamız, Rahmetli Hocamız Maciî Erbudak ve 
sayın Hocamız Ekrem Ulsoy'un modern Türk Jeodezisinin temel 
taşlarının konulmasında önemli etki ve katkılarını görüyoruz. 
Cumhuriyet döneminde ülke bütününde jeodezik çalışmaların ve 
özellikle 1/25000 ölçekli Temel haritaların üretimine dayanak olacak 
Ülke Nirengi Ağının kurulmasındaki modern kuralları içeren esaslar, 
Harita Genel Müdürlüğü (günümüzdeki adı ile Harita Genel 
Komutanlığı) bünyesinde oluşturulan bir Teknik Heyet tarafından 
biçimlendirilmiştir. Türk Jeodezisinde bu önemli atılım, 17 Nisan 1943 
yılında son şeklini aian Teknik Raporlarla belirtilen esaslara göre 
bugünki Ülke Nirengi-, Nivalman- ve sonraları Gravite Ağının oluşturul-
masının başlangıcıdır. Bu raporun altında, yukarda belirtilen hoca-
larımız yanında Y. Müh. Alb. Ömer Kadri Koray, Alb. R. Tarkan, Yrb. 
B. Bozdağ, Y. Müh. Muhittin Aran, Y. Müh. Hüseyin Bozkır, Y. Müh. 
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Mehmet Ali Erkan, Y. Müh. Lütfi İlman isimleri bulunmaktadır. Bu şa-
hıslar o zaman Türkiyede mevcut haritacıların yurt dışında öğretim 
görmüş az sayıda uzman grubunun çoğunluğunu oluşturmaktadır ve 
bugünkü modern Türk Haritacılığının başlangıçta rotasını çizmiş 
kişilerdir. Türk Jeodezisindeki gelişmelere daha sonra Y. Müh. S. Sevg-
ör, Dr. Müh. Kasım Yaşar, Y. Müh. Kerim Evinay, Dr. Müh. İslam 
Erokan, Dr. Müh. Tevfik Ateş, Y. Müh. Ahmet Keretli, Y. Müh. M. Tugal 
ve değerli Hocamız Prof. Burhan Tansuğ katılmışlardır. 

1954 yılında 1. Derece Ülke Nirengi ağının rasat ve hesapları bitirilmiş, 
1937'de hava fotogrametrisi ile başlatılan 1/25000 ölçekli paftaların 
üretimi de tamamlanmış bulunmaktadır. 
1945 de ise 1/5000 ölçekli temel haritaların üretimine geçilmiştir. Bu 
paftaların üretimine başlanması Türk Haritacılığında diğer bir önemli 
atılımdır. 

* 

Zamanın akışı içinde amaçlardaki ve ekonomi, teknik ve bilimin bek-
lentilerindeki değişimler, jeodezik ölçme ve değerlendirmelerde de 
sürekli bir gelişmeyi beraberinde getirmiştir. 

Jeodezide çok uzak olmayan bir geçmişteki çarpıcı gelişme, uzunluk-
ların elektromanyetik esaslarla ölçülebilmesi gelişmesidir. 1960 lı yıl-
larda uygulanmaya başlanan bu teknoloji ile ışık ve mikrodalga uzunluk 
ölçerlerin gelişerek kilometrede 1-2 mm ve 3-5 mm gibi ölçme doğru-
luğuna ulaşılması, jeodeziye, doğruluktan bir ödün verilmeden, büyük 
kolaylıklar ve aynı zamanda nirengi ağlarının yapısında da değişiklikler 
getirmiş, salt açı ölçmeleri ve zahmetli mekanik baz ölçmelerine dayalı 
ağlar, açı-kenar ve nirengi sıklaştırmalarında hatta salt kenar ağları 
olarak tasarlanmaya başlanmıştır. 

Bu gelişmeyi hemen izleyen bir diğer gelişme olarak, açıların da 
elektronik olarak ölçülebilir olması, büyük ölçekli Jeodezik çalışmalarda 
uygulanan yöntemlerde de önemli değişikliklere yol açmış, örneğin 
uygun mikro-işlemcilerle açı ve uzunluk ölçülerinin elektronik data 
toplayıcılarında depo edilmesi ve bunların - diğer bir çarpıcı gelişme 
olan - bilgisayarlara aktarılarak sonuç değerlendirmeye kadar otomatik 
işlenmesi sağlanmıştır. 

Sanırım büyük ölçekli jeodezideki en önemli gelişme, bilgisayar destekli 
çizimin de katılması ile oluşturulan otomasyon ve bunlara ilişkin 
donanımlardır. 
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Bilgisayarlardaki hız ve kapasite artımmdaki başdöndürücü gelişmeler, 
jeodezide ogüne kadar ele alınamayan karmaşık problemlerin çözümünü 
ve büyük alanları kapsayan ağların bir bütün olarak dengelenmesini 
sağlamıştır. Örneğin bir bütün olarak dengelenen Kuzey Amerika 
Nirengi Ağı 250 000 noktadan oluşmaktadır. 

* 

Fakat hayalleri zorlayan gelişme Uydu Jeodezisinde yaşanmıştır. 4. 
Ekim 1957 de "SPUTNIK 1" uydusunun fırlatılması ile bilim ve teknikte 
yeni bir çığır açılmış, jeodezi de bu gelişmelerden nasibini almıştır. 

Jeodezinin temel görevlerinden olan: 

(1) Üç  boyutlu  global,  Bölgesel  ve  yerel  kontrol  ağlarının  yeterli 
doğrulukta belirlenmesi, 

(2) Yer çekim alanının ve bu alanın lineer fonksiyonlarının (örneğin 
Jeoidin) belirlenmesi, 

(3) örneğin kutup hareketi, Yerin dönmesindeki değişimler, yerkabuğu 
hareketleri gibi Jeodinamik olayların ve  oluşumların  ölçülmesi ve 
modellendirilmesi, 

uydu jeodezisi yöntemleri ile çözüme ulaşmıştır. 

Uydu Jeodezisindeki gelişmeler 3 döneme ayrılmaktadır. Bunlar: 

1. 2958 -1970 dönemi. Bu dönem uydu gözlemleri için temel yöntemleri 
geliştirme ve uydu yörüngelerinin hesaplanması ve analizi dönemidir. 
Bu   dönemde   gözlem   yöntemleri   olarak   optik-fotoğrafik   duğrultu 
gözlemleri    belirgindir.    Bu    çalışmalarla    özellikle    jeopotansiyel 
harmoniklerinin belirlenmesinde önemli gelişme sağlanmıştır. 

2. 1970 • 1980 Dönemi. Bu dönem bilimsel projeler dönemidir. Yeni 
gözlem yöntemleri geliştirilmiş ve eskileri iyileştirilmiştir. Özellikle 
uydulara, Ay'a ve uydu altimetrisi için uydudan deniz yüzüne lazerle 
uzaklık ölçmeleri gerçekleştirilmiştir. Jeodezik Doppler ölçmeleri için 
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Transit Sistemlerinin kullanımına başlanmıştır. Yer yuvarı modelleri 
iyileştirilmiş, gözlemlerde doğruluğun artırılması ile yerin dönmesi, 
kutup hareketi ve yerkabuğu hareketi gibi jeodinamik olayların izlenme-
si sürdürülmüştür. Doppler ölçüleri, dünya kapsamında (global) jeode-
zik kontrol ağlarının kurulmasında ve kontrolunda kullanılmıştır. 

3. 1980'âen sonraki dönem. Bu dönemde uydu yöntemleri jeodezi ve 
jeodinamikte yaygın ve etkili kullanıma sokulmuştur. Özellikle 
NAVSTAR GPS'nin jeodezik uygulamalarda yaygın kullanımı ve artırı-
lan doğruluk nedeniyle kutup ve yer dönme parametrelerinin belir-
lenmesinde uygulanan klasik yöntemlerin yerini uydu yöntemlerinin 
alması ve yerkabuğu hareketlerinin belirlenmesinde uydu tekniklerinin 
kullanımının yoğunlaşması bu dönemdedir. 

** 

Uydu Jeodezisine biraz yakından bakıldığında, bu teknolojideki 
yöntemleri: 

gözlem noktasına bağlı; 
ölçünün cinsine bağlı yöntemler 

olarak sınıflandırmak mümkündür. 

Gözlem noktasına bağlı yöntemler olarak : 
-Yerden uyduya 
-Uydudan yer noktasına 
-Uydular arasında, (uydudan uyduya) 

ölçme yöntemleri sayılabilir. 

Buna karşılık yapılan ölçünün cinsine bağlı olarak aşağıdaki 
sınıflandırmalar yapılabilir: 

- Doğrultu ölçmeleri (geometrik yöntem) 
Uydular anlık konumlarında uzayda bir nokta (Yüksek 
hedef) olarak alınmakta ve yer yüzünde yeterli sayıda 
konumu bilinen ve bilinmeyen noktalardan eş zamanlı 
gözlemlerle yeni noktaların koordinatları belirlenmektedir. 
Doğruluğu azdır. 

- Çift Yollu Uzunluk Ölçmeleri "Satellite Laser Ranging (SLR), Laser 
reflektörlü    uydulara    gözlem    noktasından    laser    impulsu 
gönderilmekte   ve   ışının   gidiş   dönüş   zamanından  yer-uydu 
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uzaklığı hesaplanmaktadır. Bu amaçla kullanılan İlk uydu 
9.10.1964 de fırlatılan 1000 km yükseldiğinde BEACON-
Explorer-B uydusudur. Önceleri metre katlarında ulaşılan doğ-
ruluk, günümüzde 1-3 cm ye indirilmiştir. 

-■ Tek yollu Uzunluk ölçmeleri "Global P.ositioning System (GPS)". Bu 
sistemde bu amaçla fırlatılan uyduların gönderdiği sinyallerle, 
yer noktasında özel alıcılarda yapılan kayıtlardan uydu-yer uzak-
lığı belirlenmektedir. 

- Uzunluk farkları   ölçmeleri   (Doppîer)   Belli   frekanslarda   sinyal 
gönderen ve yörüngesi bilinen uydunun yer noktasına olan 
uzaklık değişiminin neden olduğu Doppler etkisinden yer-uydu 
uzaklıkları belirlenmektedir. Uydularla konum belirlemede 
GPS'nin öncüsüdür. 

- Altimetri  (Uydunun deniz yüksekliği ölçüsü)  Bir uydu, hareketli 
platform olarak yeryüzüne radarfrekansı özelliğinde mikrodalga 
impulslar göndermekte ve yasımasından sonra tekrar algılayarak 
geçen zamana bağlı olarak uydu yüksekliği belirlenmektedir. Bu 
yöntemle yansımanın daha iyi olduğu deniz yüzeyinde iyi 
sonuçlar alınmaktadır. Doğruluk 0.1 -1 m arasındadır. 

- Uydudan uyduya uzaklık ölçüsü Daha çok yer yuvarı çekim alanının 
belirlenmesi amacıyla deneme aşamasındadır. 

- Interferometrik ölçmeler Uydu uzaklığına kıyasla birbirinden çok uzak 
olmayan iki yer noktasında kurulan antenlerle, uydudan sürekli 
gönderilen dalga sinyalinin her iki antene de paralel geldiği 
varsayımı ile, antenler arasındaki uzaklık nedeniyle oluşan faz 
farkına dayalı olarak antenler arasındaki uzunluğun 
belirlenmesine dayanan bir yöntemdir. 

- VLBI (Very Long Baseline Interferometry =Çok Uzun Bazlı Inter- 
ferometri) Radyo Astronomi alanında geliştirilmiştir. Uzaydan 
gelen doğal dalgaları, birbirinden çok uzak olabilecek antenler 
arasındaki mesafeyi belirleme yöntemidir. 24 saatlik 12 Quasara 
yapılan gözlemlerle ± 5 cm lik bir doğruluğa ulaşılmıştır. Birkaç 
yıl süren gözlem sonucunda antenlar arası 6000 km lik uzunluk 
mm doğruluğunda belirlenebilmektedir. 
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Bu yöntemlerden doğruluğu en yüksek olanları, aynı zamanda çok pahalı 
olanları, iki yer noktası arasındaki uzaklıkların milimetre doğrulukta 
belirlenmesini sağlayan VLBI ve nokta konumunu cm doğrulukta 
belirleyebilen SLR sistemleridir. 

Daha az pahalı ve fakat tek nokta konumlarını 10 metreler mertebesinde 
ve bir saati geçmeyen eş zamanlı gözlemlerle noktalar arası uzaklıkları 
ise 1 mm/km (10 ppm) gibi yüksek doğrulukta belirleyebilen sistem 
GPS dir. 

* 

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere GPS teknolojisinin de 
eklenmesi, mesleki uygulamalarımıza çağ atlatmıştır. 

Nedir genel hatları ile GPS !,; 

1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı "=U.S 
Department Of Defense", Los Angeles Hava Kuvvetleri Üssü Ortak 
Program Ofisi "=Los Angeles Air Force Base Joint Program Office" den, 
uydulardan yaralanarak, herhangi tarzda hareket eden ya da hareketsiz 
duran bir objenin (özellikle silahlı kuvvetlerin bir objesinin) naviga-
syonunun (yani konum ve hızının) belirlenmesini sağlayabilecek bir 
sistemin geliştirilmesi istenmiştir. Sistem, Navigasyona ek olarak, 
yüksek doğrulukta bir zaman servisini vermeli, sonuçlar zaman 
yitirilmeden, yani ölçmelerden hemen sonra kullanıma hazırlanabil-
melidir. Bu sistem ayrıca her hava şartında, günün her saatinde, 
herhangi yeryüzü noktasında ya da yeryüzüne yakın noktada (Yani 
karada, denizde ve havada) çaîışabilmelidir. 

Bugün sadece GPS harfleriyle anılan "Navigation System with Timing 
and.Ranging Global Positioning System (NÂVSTAR GPS), bu görevlen-
dirmenin sonuç ürünüdür. Devreye girmesinden hemen sonra, bu siste-
min, askeri amaçlar için kullanımı yanında, sivil alanda da kullanma 
olanaklarının varlığı farkediimiştir. 

Sistemin Jeodezik açıdan en ilgi çeken olanağı olan üç boyutlu konum 
belirleme, bilindiği gibi, uzunluk ölçülmesine dayanır. Uzayda bir 
noktanın üç boyutlu sistemde koordinatlarının belirlenmesi, bu noktanın 
bilinen en az üç noktaya uzunluğunun ölçülmesini gerektirir. 

Bu yöntemdeki bilinen noktalar, uydularla sağlanmaktadır. Herhangi bir 
anda uydunun koordinatlarının hesaplanabileceği uydu yörünge değer- 
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leri, uydu tarafından modüle edilmiş radyo sinyalleri ile yayınlan-
maktadır ve her an kullanıcının yararlanmasına hazırdır. Koordinatları 
aranan gözlem noktası ile uydu arasındaki uzaklık için, uydudan sinyal 
çıkış ve alıcıya giriş zamanının yüksek doğrulukla berlirlenmesi gerek-
mektedir. Uyduda bulunan bir saatm sinyal üzerinde üreteceği zaman 
işaretleri ile sinyal yayımının zaman noktaları belirlenebilmekte, geliş 
zamanı ise alıcıda bulunan bir saatla saptanmaktadır. 

Uydudaki ve alıcıdaki her iki saat tam olarak senkronize edile-
meyeceğinden, geometrik uzaklığı bu iki saat verileri ile istenilen doğr-
ulukta belirlemek müifakün değildir. Yüksek doğruluklu uydu saatinin 
hatasız ve tüm uydu saatlerinin senkron çalıştıklarının kabul edilebilir 
olmasına karşılık, alıcı saat hatasını bir bilinmeyen olarak işleme sok-
mak gerekir. Bu durumda uzaysal konum belirleme için, belirlenmek 
istenen noktanın üç koordinatına ek olarak, alıcıdaki saat hatası da 4. bi-
linmeyen olarak belirlenmek durumundadır ve bu bilinmeyen değişik 
uydulardan aynı anda belirlenen uzaklıkların bilinmeyen sıfır noktası 
eki gibi düşünülebilir. Bu yüzden ölçü değerleri Pseydo (-yakıştırma) 
uzaklıklar olarak tanımlanır. Bu dört bilinmeyeni belirlemek için dört 
pseydo uzaklığa gerek vardır. O halde bir gözlem yerinde aynı anda dört 
uydu gözlenebilmelidir. Bu demektir ki, GPS için ileri sürülen, dünyanın 
her. yerinde ve günün her anında uygulanabilirlik koşulu nedeniyle, en 
az dört uydu her an (yani gün 24 saat) her yerde aynı anda gözlenebilir 
şekilde var olmalıdır ve vardır. 

1978-1985 yıllarında test ve geliştirme aşaması için fırlatılan uydulardan 
sonra hizmet uyduları fırlatılmaya başlamış ve Temmuz 1993 de, herbi-
rinde 4 uydu olmak üzere 6 uydu yörüngesinde, yaklaşık 20200 km 
yükseklikte dünya etrafında dolanan ve sürekli, yukarda sözü edilen 
kodlandırılmış radyo sinyalleri yayan, 24 uyduya tamamlanmıştır. 

Bu 24 uydudan 21 tanesi düzenli uydu ve kalan 3'ü, öncelikle devre dışı 
kalacak uydular için hizmete sokulacak yedek uydulardır. Yedek uydu-
lar da radyo sinyali yayarlar ve bu nedenle aktif uydu olarak tanımla-
nırlar. 

Uydu Yörünge Düzlemleri ekvator düzlemine göre 55 eğimlidirler. 
Uydu yörüngeleri yaklaşık daire şeklindedir ve bir uvdunun tam 
dolanım süresi 12 saattir. Yani dünya, ekseni etrafında 360 dönünceye 
kadar uydu 2 tam dolanımını tamamlamış olmaktadır. Bu durum bir 
yıldız gününün bitimindeki durumdur. Bir yıldız günü bir güneş 
gününden yaklaşık dört dakika farklı olduğu için, bir uydunun doğuş ve 
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batış süreleri de bu miktar kadar kayar ( uydu bir gün öncesine göre 4 
dakika önce doğar ve batar). 

24 uydu ile yeryüzünün her noktasında, her türlü hava şartında ve her 
an, en az 15  eğim açısında 4 ila 8 uydudan sinyal alınabilmektedir. 

GPS Uydularının başta gelen görevi, uygun alıcılarla kaydedilebilecek 
sinyaller göndermeleridir. Bunun için her uydu bir saat (Osilatör), bir 
mikroişlemci, bir verici ve bir antenle donatılmıştır. Bir uydu 
güvertesinde ek olarak çok sayıda yedek saat bulunur. Enerji gerek-
sinimi, herbiri yaklaşık 7 m2 yüzey alanında, 2 Güneş-Kollektörüyle 
sağlanır. 

Uyduların denetimi. Denetim Bölümü denilen yer kontrol noktalarından 
yapılır. Bu gözlem noktalarının görevleri, uyduların yörünge 
elemanlarının önceden hesaplanması, anlık hata ve gidiş hatası yönün-
den uydu saatlerinin izlenmesi, uydulara navigasyon haberlerinin 
yüklenmesi ve tüm sistemin genel kontrolüdür.. 

** 

Jeodezlk amaçlarla GPS alıcıları ile faz ölçülerine dayalı olarak 
belirlenen "yer noktası-Uydu" arasındaki uzaklıklardan, GPS koordinat 
sistemi olan WGS84 sisteminde gözlem noktasının üç boyutlu 
koordinatları hesaplanır. Gözlem Yöntemleri, Tek Nokta belirlemesi ve 
Relatif Nokta Belirleme olmak üzere sınıflandırılabilir. Tek nokta belir-
lemesinde tek alıcı ile her bir noktanın ayrı ayrı belirlenmesi söz konu-
sudur. Bu yöntemde (örneğin refraksiyon, uydu yörünge hatası gibi) çok 
sayıda hatanın etkisi ile, günümüzde ancak 10 metreler gibi, düşük bir 
doğruluk elde edilebilmektedir. 

Birden fazla alıcı ile eş zamanda aynı uydular gözleniyorsa, relatif nokta 
belirlemesi yapılabilir. Bu belirlemeden iki nokta arasında koordinat 
farkları ve bunlardan da Baz Vektörü veya Baz Doğrusu elde edilir. Bu 
değerlerden Nokta Koordinatlarının belirlenmesi için, alım noktaların-
dan en az birisinin referans noktası olarak koordinatlarının verilmesi 
gereklidir. Diğer noktaların koordinatları bu noktaya göre hesaplanır. 

Relatif Nokta Belirlemenin doğruluğu, tek nokta belirlemesine kıyasla 
çok yüksektir. Çünki iki noktanın gözlem verilerinin kombinasyonu ile 
hata etkileri yok edilebilmektedir. Aşağıdaki tablo bu yöntem hakkında 
bir fikir verecektir. 
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-Değişik jeodezik datumların birleştirilmesinde, -Ulusal 
sistemlerin bir Global sistemle bağlanmasında. 

Ülke Ölçmelerinde: 
-Jeodezik Temel ağ için kontrol noktalarının oluşturulmasında -
Üç boyutlu homojen noktalar kümesinin oluşturulmasında, -
Mevcut yersel ağların analizi ve iyileştirilmesinde, -Adaların 
birbirleri ve kara parçaları ile birleştirilmesinde -Mevcut 
ağların en kısa uzaklığa kadar sıklaştırılmasında. 

Jeodinamik amaçlı çalışmalarda: 
-Yerkabuğu hareketleri için kontrol noktalarının oluşturulmasında, -
Kutup gezinimi ve yer dönme parametrelerinin belirlenmesinde, -
Karaların gel-git hareketlerinin belirlenmesinde. 

Pratik Jeodezi ölçmelerinde: 
-Kadastro, halihazır, imar hareketleri, taşınmaz sınırı belirlemeleri gibi 
detay alımlarında, 
-Mühendislik ölçmeleri için özel ağlar kurulmasında, -Fotogrametri   ve   
uzaktan   algılama   için   kontrol   noktaları   oluşturulmasında, 
-Keşif yolculuklarında kartografik alımlar için kontrol noktalarının 
oluşturulmasında, 

Navmasvon ve Deniz Jeodezisi çalışmalarında: -Kara, Deniz ve Hava 
taşıt vasıtaların prezisyonlu navigasyonunda, -Deniz yüzünde jeodezik 
ölçme ve inceleme çalışmaları, hidrografi, oseanografi    ve    Jeoloji    
gibi    çalışmalarda    prezisyonlu    konum belirlemesinde, 
-Marograf istasyonlarının (ayrık yükseklik sistemlerinin) birleşti-
rilmesinde, 

Komşu Alanlarda: 
-Gravimetri, Manyetik ve Sismik gibi jeofiziksel ölçmeler kapsamında, 
kara, deniz ve havada hız ve konum belirlemesinde, -Glasiyoloji, 
Antarktis incelemesi ve oseanografide öz hareket belirlemesinde, yaygın 
olarak kullanılmaktadır. 

** 

Uydu desteğinde, özellikle GPS kullanımı ile, jeodezide ölçme 
yöntemlerinin uygulanmasında ve jeodezik temel ağların kurulması ve 
yaşatılmasında yeni prensipler geliştirilmiştir. Uydu yöntemleri 1985 
yılına   kadar,    genelde   klasik   trigonometrik    ağların   konum   ve 
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yönlendirilmesinin iyileştirilmesi ve geniş alanlarda oluşacak sistematik 
hataların azaltılması amacı ile kullanılmakta ve Jeodezik temel ağları 
yeterli olmayan gelişmekte olan ülkelerde ise, daha sonra klasik ya da 
modern yöntemlerle sıklaştırılan temel ağların oluşturulmasında uygul-
anmakta iken, özellikle 1990 dan sonra GPS teknolojisinin etken olarak 
kullanılması sonucu, noktalar arası uzunlukların, uzunluğa çok az 
bağımlı olarak mm mertebesinde belirlenebilmesinden sonra, bu yöntem 
sadece klasik trigonometrik ağların kurulması ve yenilenmesinde değil, 
alım ağlarının oluşturulmasında ve detay alımında da uygun bir yöntem 
özelliği kazanmış olmaktadır. GPS destekli yöntemler, özellikle 1992 den 
bu yana trigonometrik ağların oluşturulmasında klasik yöntemlerin 
yerini almaktadır. Bunun nedeni, nokta seçiminde ve kanavanın 
oluşturulmasında zengin seçenek olanağı, yüksek doğruluk ve ekonomik 
üstünlüktür. 

Ancak GPS'nin önemli fonsiyonlarınm başında, Güncel Kabuk Hareket-
lerinin Belirlenmesi ve yer yuvarı bütününde Uluslararası Referans 
Ağı'nın oluşturulmasına katkısı gelir. 

Uluslararası Referans Aği, uluslararası bir organizasyon olan, 
ULUSLARARASI YER DÖNME SERVİSİ "(IERS)= The International 
Earth Rotation Service " tarafından oluşturulmaktadır. IERS, Uluslara-
rası Jeodezi ve Jeofizik Birliği (IUGG) ve Uluslararası Astronomi Birliği 
(IAU) mn 1988 de birlikte oluşturduğu bir organizasyondur ve Dünya 
Dönme Parametreleri için bilimsel ve teknik referans değerlerini ve 
uluslararası uzaysal ve yersel referans sistemlerinin gerçekleştirilme-
sini üslenmiştir. 

Jeodezi terminolojisinde Referans Ağı (Reference Frame), ideal tanımlı 
bir referens sisteminde, koordinatları belirlenen noktalar kümesidir. Bu 
koordinatlarla ideal sistem olurunca temsil edilmiş olur. Koordinatları 
Uluslararası Yersel Referans Sisteminde "(ITRS) ^International 
Terestial Reference System" de belirlenen noktalar kümesi, Uluslararası 
Yersel Referans Ağı "(ITRF)= "International Terestial Reference Sy-
stem" adını almaktadır. 

(IERS), (ITRF) noktalarının koordinatlarını ve koordinatlardaki 
değişim hızını, (VLBI), (LLR), (SLR), (GPS) ve (DORIS=Dopler) 
ölçülerine dayalı olarak belirler ve yayımlar. Bu bilgileri karşılıksız 
olarak internetten çekmek mümkündür (htîp://lareg.ensg.ign.fr/ITRF) 
Tablo 2, Örnek olarak 1992 yılı noktalarının kara parçalarındaki dağılı-
mını ve bunlara ilişkin koordinat bilgilerinden bir kesiti vermektedir. 
Tabloda görüldüğü gibi, Afrika-Avruasya plakalarının hareketlerini 
saptamak üzere uygulanmakta olan MEDLAS projesi SLR noktalarından 
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Türkiye'de kurulan 4 nokta bu ağa dahil edilmiştir. Tablo 2 ve 3 ITRF 
nokta ve koordinatlarına ilişkin kesitler göstermektedir. 

** 

ITRF, diğer işlevleri yanında, büyük alanlarda uzay teknolojisi ile 
kurulacak birim referans sistemlerine de dayanak olmaktadır.  Bu tür 
ağlara, "ITRF nin sıklaştırılması" gözü ile bakabiliriz. 

Gelecekteki "Jeodezlk GPS Ağları" üç dereceli ve hepsi ± 1 cm den daha 
yüksek doğruluğa sahip olacak şekilde planlanmaktadır. Bunlar: 

A Derece : Kıtasal Referans Ağları 

B Derece : Milli (Ülke) Temel Ağları 

C Derece : Bütün diğer GPS ölçmeleri için sıklaştırma ağları 

şeklinde sıralanırlar. 

A Derece'de, istasyonlar arasındaki uzaklıkları 300 km ile 500 km olan 
ve Temel Nokta (Fiducial Point) olarak hizmet verecek kıtasal ağlar 
oluşturulması hedeflenmektedir.. Noktaların koordinatlarının + 1 cm 
gibi yüksek bir doğrulukla belirlenmesi öngörülmektedir. Bu ağların, 
çift frekanslı alıcılar, her noktada uzun süreli ölçme, hassas yörünge 
bilgisi ve Bernesse GPS Programı gibi ileri değerlendirme programları 
ile gerçekleştirileceği hesaplanmaktadır. Bu tür kıta ağlarına örnek ola-
rak, başlangıçta 90 noktalı olup noktaları güngeçtikce sıklaştırılan 
(ETRF)=Enropean Terrestial Reference Frame" adı ile bilinen, Avrııpa 
Yersel Eeferans Agı gösterilebilir. 

Avrupa topluluğunu oluşturan ülkelerce, jeodezik çalışmalarını kendi 
jeodezik datum, koordinat ve yükseklik sistemlerine göre yürütü-
yorlarken , aynı ölçekteki harita paftalarının, farklı datumlu nirengi 
ağlarına, farklı referans elipsoitlerine dayalı olmaları ve ayrıca pafta 
sınırları olarak farklı coğrafi koordinatların kullanılmış olması nedeni 
ile kenarlaştırılmalarmin mümkün olmaması, uzun vadede, özellikle 
Avrupa genelinde yer bilgilrine dayalı (mekansal) bilgi sistemlerinin 
oluşturulmasında önemli bir sorun olacağı değerlendirilmiş ve ortak bir 
jeodezik sistem oluşturma zorunluğu duyulmuştur. (Mekansal bilgi 
sistemine tekrar kısaca döneceğiz). Kaldıki, otoyol, demiryol gibi s-
ınırlar ötesine uzanan mühendislik projeleri ve akla gelebilecek diğer 
hizmetler için tek bir koordinat sisteminin kullanılması gerekmektedir. 
Sistemlerin birleştirilmeleri için, Avrupa Datumu 50 (ED50) ve avrupa 
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Datumu 70 (ED70), Avrupa Birim Nivelman Ağı (UELN73) gibi daha 
önce yapılan çalışmalar, ülke sınırlarını aşan çalışmalar olmakla 
birlikte, bir taraftan eski ölçülere dayanmaları, diğer taraftan yeterince 
geniş olmamaları nedeni ile Avrupa çapında jeodezik uygulamalarda 
yeterli görülmemişlerdir. 

Avrupa genelinde prezisyonlu jeodezik çalışmalar ve ayrıca değişik 
jeodinamik çalışmalara dayanak olmak üzere birim sistemde Jeodezik 
ağ sorunu IAG- Uluslararası Jeodezi Topluluğunda 1987 toplantısında 
ele anmış ve bilimsel ve teknik yönden bu sorunu çözmek üzere 
(EUREF) adı altında bir alt komisyon kurulmuştur. Bu komisyon 
tarafından, o güne kadar yapılan uygulamalardan alman tatmin edici 
sonuçlar göz önünde tutularak, 1987 de GPS tekniği ile bir avrupa refe-
rans ağı "(ETRF) European Terrestial Reference Frame " in 
kurulmasına karar verilmiştir. Bu ağ 1990 Uluslararası Yer Dönme 
Hizmeti kuruluşunun Oluşturduğu, ITRF"= Uluslararası Yersel 
Referans Ağı'na dayandırılmış, Dayanak noktaları olarak Avrupa ka-
rasının stabii kesimi için ITRS'in 1989 Yılı değerlerinin alınması ve bu 
sistemin "European Terrestrial Reference System 1989= (ETRS 89) 
adını alması tavsiye edilmiştir. Bu sistemi oluşturmak üzere kurulan 
ETRF de ilk ölçme kampanyası Mayıs 1989'da yaklaşık 60 adet çift 
frekanslı alıcı ile gerçekleştirilmiş, daha sonra ilave kampanyalarla ge-
nişletilmiş ve 1992 de değerlendirme sonuçları alınmıştır. Eylül 1989 da 
Harita Genel Komutanlığı ile Alman Uygulamalı Jeodezi Enstitüsü 
arasında yapılan bir protokolla, WEGENER-MEDLAS projesi kapsamın-
daki 3 selere noktasına dayalı olarak, ülke temel nirengi ağının 20 
noktası da bu sisteme bağlanmıştır. Tablo 4 ve 5 ETRF ağına ilişkin 
kesitler vermektedir. 

Bu ağa benzer kıtasal ağlar Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da da 
mevcuttur. 

** 

B i'erece'de, ülkelerin büyüklüğüne ve işin amacına bağlı olarak, 
istasyonlar arasındaki uzaklıkları 50 km ile 100 km arasında değişen 
Milli Ağlar veya Ülke Ağları bulunur. Bu basamak için A Derece'de oluş-
turulan noktalar Sabit nokta (Fiducial Point) olarak kullanılır. Bu 
ağlarda da noktaların doğruluğu ± 1 cm olarak öngörülmektedir ve bir 
ülkenin tümünde homojen bir koordinat sistemi sağlayacaktır. Bu ağlara 
örnek olarak Almanyanın kısaca DREF (Deutsche Reference Frame) 
olarak adlandırılan .Referans Ağı gösterilebilir. DREF 1991'de 83 adet 
çift frekanslı alıcı ile gerçekleştirilmiştir. Ağ, 20'si A Derecedeki 
EUREF istasyonu olmak üzere, ara uzaklıkları 70 km ile 100 km olan 
toplam 109 istasyondan meydana gelmektedir. Benzer olarak İsviçre'de 
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Ülke Ölçmeleri 1995 (LV95) adı altında, Ülke Temel GPS Ağı, ara 
uzaklıkları 30 ile 40 km olan toplam 100 noktadan oluşmaktadır. Diğer 
Avrupa ülkelerinden, örneğin Belçika o. Dereceden Ülke ağı, ingiltere 
National Control Network »Hollanda Referans Ağı (NEREF), Austurya 
Geodinamik Referens Sistemi (AGREF), Polonya Referens Ağı 
(POLREF) adları altında EUREF = Ağım sıklaştırarak (B dereceli) ülke 
ağlarım oluşturan Ülkelerdendir. 

Bu ağlar da uygulamanın gereksinmelerine göre tekrar sıklaştırılarak (C 
dereceli) ağlar oluşturulacaktır. 

** 

Ülkemizde modern ve yetenekli GPS teknolojisinin kullanımında politi-
kalar, standartlar ve hedefler henüz belirginleşmemiştir ve bu durum 
kuşkusuz bir noksanlıktır. GPS teknolojisinin genelde sağladığı 
olanakların ve yaygınlaşmış uygulama alanlarının gözönünde tutularak, 
ülkemizde de benzeri hedeflerin tesbit edilmesi ve uygulayıcı 
kurumların bu hedefler doğrultusunda iş ve güç birliği yaparak çok 
yönlü ve kalıcı temel harita bilgilerinin oluşması doğrultusunda hizmet 
vermelerinin kuşkusuz sayılamayacak faydalan vardır. 

Günümüzde kullanılan ülke sistemi ile bu yeni sistem arasındaki dö-
nüşümler, ülke sisteminin homojen sayılabilecek kesimlerine uygun 
olarak lokal dönüşüm işlemleri ile sağlanmaktadır. Bu yöntem, Türkiye 
gibi büyük ölçekli jeodezik çalışmalar için alt derece nirengi noktalarını 
henüz oluşturamamış, üst derece nirengi değerleri ise yer yer yeterli 
doğrulukta sayılamayan ülkeler için özellikle uygun gelmektedir. 

* 

Gelişen Jeodezinin kullanıcıya dönük sonuç ürünü, kuşkusuz yer bil-
gilerine dayalı, diğer bir deyişle "mekansal" bilgi sistemleri dir. 

Değişik içerikli bilgi sistemleri, kamu yönetimi ve ekonomide anlamlı ve 
koordineli bir çalışma için ön koşuldur. Geniş yelpazeli değişik 
kullanıcıların, toprağa ilişkin bilgilerin toplanmasına, depolanmasına, 
işlenmesine ve değişimine olan talepleri gün geçtikçe artmaktadır. Bu 
talep coğrafi bir baz gerektiren bilgiler için daha da ileri boyuttadır. 

Bu gereksinmeyi ve gereğini dikkate alan Avrupa ülkeleri, 70 li yıllarda, 
prensiplerini koyarak, toprak bilgi sistemlerini oluşturma çalışmalarına 
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başlamışlardır. Bu bilgi sistemlerinin oluşturulması bizde henüz 
başlangıç aşamasında olduğu için, avrupa ülkelerinin koyduğu temel 
ilkelerin bilinmesinde kuşkusuz büyük yarar vardır.. Bu temel ilkeler-
den bazıları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

1- Grafik bilgi işleme, kısa zamanda çeşitli disiplinlerdeki mekansal 
dayanaklı bilgilerin toplandığı her yerde vageçilmez bir yardımcı vasıta 
olacaktır. 

2- İlgili kurumlar, ihtiyaç duyulan bilgileri ihtiyaca göre makul bir fiyat 
karşılığında hizmete sunmada başarılı olamazlarsa, kullanıcılar kendi 
gereksinmeleri kadar olan özellikleri ile gerekli duydukları harita 
bilgilerini   sayısallaştırmayı   kendileri   yapacaktır.   Şimdiden   bunun 
örnekleri görülmektedir.  Eğer bu uygulamalar yaygınlaşırsa,  bunun 
sonucunda başka kişi, kurum ve kuruluşların kullanamayacağı, değişik 
doğruluk derecelerinde, farklı doğruluk isteyen, değişik formatlarda ve 
farklı bilgi yoğunluğunda,  tamamen değişik birimli bilgi sistemleri 
oluşturulmuş olacaktır. 

3- Değişik kurum ve kuruluşların, böyle özel amaçlara göre harita bil 
gilerini sayısallaştırarak bilgi sistemleri oluşturması, kamu ekonomisi 
yönünden de savunulamaz 

4- Kamu sektörü ve özel sektör arasında, hele kamu sektörleri kendi 
aralarında, ayrı geliştirmeler olmamalıdır. 

5- Bu tür bilgi sistemlerinin oluşturulmaları ve güncel tutulmaları için 
ön koşul, değişik bilgi sistemlerinde toplanan bilgilerin değişimilerini ve 
birbirleri ile bağlantılarını sağlayacak, yeterli doğrulukta, üç boyutlu, 
sağlıklı bir birim koordinat sistemine oturtulmuş olmasıdır. ETRF'in 
oluşturulmasında bu ön koşul önemli bir gerekçe olmuştur. 

6- Değişik kurumlarca Masraflı ve yoğun emek gerektiren bilgilerin top 
lanıp işlenmesinde tekrarların önlenmesi ve konulan genel prensiplere 
uyulması gerekir. Bunun için düzenleyici fonksiyonu olan sorumlu bir 
kamu yönetim sistemi oluşturulmalıdır. 

7- çarpık gelişmeler ancak başlangıçta önlenebilir. Aksi taktirde sistem 
ler, kapsamlı bağlantı öğelerinin yetersizliği ve aynı doğruluk kriter 
lerinin kullanılmaması nedeniyle, sadece kısıtlı bir grüb tarafindan kül- 
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