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DERGİDEN MEKTUP 

Bu sayımızda sizlere Almanya'da bulunan meslektaşımız 
Yüksel ALTINER'in GPS konusunda gönderdiği uzun 
bir yazı sunuyoruz.Bildiğiniz gibi 69.sayımızda 
bu konuda yine aynı meslektaşımıza ait bir yazıyla, 
Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisinden aldığımız bir 
sayfalık bir yazı yayınlanmış ve bu konuda yeni 
yazılar istemiştik. 

Yine 69.sayımızda Ülke Yüzey Ağı Projesinin gündemde 
olduğu bu günlerde,GPS gibi teknolojik devrim de 
gündemde olduğuna göre; 

1- Ülke Yüzey Ağı gereklimidir? 
2- Gerekli ise ne oranda gereklidir? 
3- Var olan ağı yaşatmak ve iyileştirmek yeterlimi— 

dir? 

sorularını sormuş ve bu konularda yazılar istemiştik.Bu 
konularda hiç yazı alamadığımızdan dolayı isteğimizi 
yineliyoruz. 

Bunun yanında bu sayıda yazıların özelliği dolayısıyla 
doğrudan orjinal metinlerden baskıya geçilmiş ve 
sayfa düzenlerinde farklılıklar olmuştur»Hata yapmamak 
için buna zorunluluk duyduk. 

Bu sayıda Genel Merkezin ve Şubelerin çalışma raporları-
mda ana başlıklar halinde bulacaksınız. 

33 . Çalışma Döneminde buluşmak üzere iyi günler 
dileriz. 

Saygılarımızla 

YAYIN KURULU 
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ODAMIZ 32.ÇALIŞMA DÖNEMİ RAPORUNUN ANA BAŞLIKLARI 

1- Sektörümüzle ilgili yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar 

1.1- Harita Genel Komutanlığı Kuruluş Yasasında yapılan 
değişiklikle ilgili çalışmalar, 

1.2- Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetme 
liği ile ilgili çalışmalar. 

1.3- TMMOB  Serbest  Mühendislik  ve  Mimarlık  Hizmetleri 
Asgari ücret Yönetmeliği. 

1.4- İmar Yasası Değişiklik Teklifi (Sempozyumu) 
1.5- 3İ94 Sayılı Yasanın 18.madde Uygulama Semineri 
1.6- Yeni İmar Yasası Nasıl Olmalıdır Forumu 
1.7- Kentleşme ve Konut Bakanlığı ile ilgili çalışmalar. 
 

2- III.Harita Kurultayı 

3- Sektörümüze ilişkin temel proje çalışmaları 
 

3.1- Türkiye Yüzey Ağı Projesi (TÜRYAP), 
3.2- TÜRYAP  Pilot  Uygulamasına  İlişkin  Müşavirlik  ve 

Bilgisayar Yazılım Hizmetleri. 

4- Basın ve Yayın Çalışmaları 

4.1- Dergi, 
4.2- Bülten, 
4.3- Kadastro Tekniği Kitabı, 
4.4- III.Harita Kurultay Kitabı, 
4.5- 1990-1991 Yıllarına ait Birim Fiatları. 

5- Mesleki Tanıtım Çalışmaları 

5.1- Tanıtım broşürü ve afişinin hazırlanması,dağıtımı, 
5.2- "Türkiye  Harita-Kadastro  Hizmetleri  ve  Sorunları" 

adlı kitapçık hazırlanması. 

6- FIG İlişkileri 

6.1- Helsinki Genel Kuruluna katılım, 
6.2- İnnsburck Sempozyumuna katılım. 

7- Düzenleme Çalışmaları 
7.1- Dergi ve bülten için yeni telif ücretleri yönetmeliği, 
7.2- Mesleki denetim yönergesi, 
7.3- İhtisas komisyonları yönetmeliği (Tasarı), 
7.4- Kurultay Yönetmeliği (Tasarı), 
7.5- Arşiv ve dosya sisteminin yeniden düzenlenmesi, 
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7.6-  Üyelerimizin  sicil  ve  özlük  işlemlerinin  takibi 
için bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi. 

8- Oda ve Şubelerimize yer alınması 

8.1- Odamıza yeni bir yer alınması ve düzenlenmesi, 
8.2- Eski oda merkezinin lokal olarak düzenlenmesi, 
8.3- İzmir şubemize yer alınması ve düzenlenmesi, 
8.4- İstanbul şubemize yer alınması ve düzenlenmesi, 

9- Örgütlenme Çalışmaları 
Temsilcilik ve mesleki denetim bazında toplantılar. 

10- İstanbul ve izmir Şubeleri Dönem Çalışmaları 

İSTANBUL ŞUBESİ 11.ÇALIŞMA DÖNEMİ RAPORUNUN ANA BAŞLIKLARI 

1- Mesleğimize ilişkin çalışmalar 
1.1- Toplantılar; 
A. "İstanbul'un  Geleceği,Stratejiler  ve  Öneriler"  konulu 

forumda"Yerel Yönetimlerde Haritacılık Hizmetleri"konulu 
bildiri sunulmuştur. 

B. 27.Çanakkale/Trakya  Festivalinde  "Çevre  ve  İnsan" 
konulu panele katılınmıştır. 

C- Muğla Belediyesi■nin 6.Kültür Şenliği kapsamında "Çevre, 
Planlama,Kalkınma,Sağlıklı Yaşam,Sağlıklı Çevre "konulu 
panele katılınmıştır. 
"Yağmalanan Kent Toprakları ve İstanbul örneği"konulu 
saydam gösterisi yapılmıştır. 

D. Konutbirlik'te yapılan "Arsa Spekülasyonu" konulu toplan 
tıya katılınmıştır. 

E. 3.Harita Kurultayı'nda "Yağmalanan Kent Toprakları"saydam 
gösterisi yapılmıştır. 

F.Kent Kooperatifçiliği Altıncı Teknik Seminerinde "İmar 
Planlamasında ve Arsa Düzenlenmesinde Altyapı ve Altlıklar 
sorunu" konulu bir bildiri sunulmuştur. 

1.2- Mesleki Denetim Protokolü 

2- Sosyal ve Kültürel Çalışmalar 

3- Basın Yayın ve Tanıtım Çalışmaları 
 

3.1- Bülten 
3.2- Mühendislik ve Mimarlıkta Ölçü Gazetesi 
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3.3- TRT ile.ilişkiler 
3.4- Basın İlişkileri 

4- Konferanslar-Paneller-Söyleşiler 

4.1- "Çağdaş Kent Yaşamı İçin Arsa Üretimi mi,Sertifika mı?" 
konulu panel, 

4.2- "20.Yüzyılın sonunda Mesleğimiz"konulu konferans, 
4.. 3-"Vakıf Üniversite ve Paralı Yüksek Öğrenim sorunu"konulu 

konferans, 4.4. "jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Nedir,Ne Değildir? 

konulu konferans-forum, 
4.5- "İmar Planı Uygulamalarında Sorunlar,Önerilen,Çözümler" 

konulu panel-forum, 
4.6- "Mesleğimizin Gelişmesinde Oda Çalışmalarının Etkisi ve 

Katkısı"konulu söyleşi, 
4.7-"Türkiye'de Nirengi Sorununa Çağdaş ve Akılcı Yaklaşımlar 

konulu konferans, 
4.8- "Toplum ve Oterite"konulu söyleşi, 
4.9- "İletişim ve Yabancılaşma"konulu panel düzenlenmiştir. 

İZMİR  ŞUBESİ 2.ÇALIŞMA DÖNEMİ RAPORUNUN ANA BAŞLIKLARI 

1- Hatlar Kadastrosu Konferansı'nın düzenlenmesi, 
2- İmar Yasasına İlişkin Çalışmalar 
3- Şubemizin mekan ve donatım bakımından güçlendirilmesi 

amacıyla yapılan çalışmalar 
4- Şube Bülteninin çıkartılması 
5- Şubemizdeki Komisyon Çalışmaları 
6- Temsilciliklerle ilişkiler 
7- Şubemizin düzenlediği sosyal etkinlikler 
8- Yerel Yönetimlerle İlişkiler 
9- Vize ve Mesleki Denetim Uygulamalarının Yaygınlaşması 

için Çapılan Çalışmalar 
10- Ülkemizdeki  Toplumsal  Sorunlara  ve  Demokratikleşme 

Çabalarına Yönelik Etkinlikler 
11- Diğer Meslek TDdalar ile İlişkiler 
12- Şubemiz Tarafından Yapılan Yazışmalar Raporu.. 
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GtOBAL FO2İSYOM BSLİRLEMS SİSTEMİs MİM (<3PB) M» HÂTLIURI 

YÜKSBL M.TIMBB 

1. GİRİŞ 

Uydu jeodezisini dar çerçevede yer küresindeki bir nokta veya 
noktalar ile uydu veya uydular arasında yapılan geometrik 
gözlemler (doğrultu vs uzunluk ölçüleri) şeklinde 
açıklıyabiliriı,» Yapılan gözlealer sonucu, yer kûresindeki 
noktanın (P) veya usayda uçan uydunun (S) ölçü zamanına bağımlı 
konmaları belirlenir. P8nin konumu yer küreye bağlı üç boyutlu 
bir sistemde, S'nin konumu isa uzayda yönlendirilmiş başka bir 
sistemde tarif edilir (Tablo 1) . 

 

Uydu jeodezisinde yapılan çalışmaları genelde üç ayrı metoda 
ayırmak mümkündür. Geometri!.; setodda. uyduya yapılan uzunluk 
ölçüleriyle yer vektörünün belirlenmesi amaçlanır. Dinamifc 
metodda ise uydu, dünyanın çekim gücüne bağımlı olarak 
yörüngesindeki konumunu değiştiren bir hedef noktası gibi 
görülür. Uydunun yörüngesindeki, dünyanın homojen olmayan 
yapısından kaynaklanan pozisyon değişimleri yardımıyla yer 
küresinin yapısına uygun gravitasyon »odelleri oluşturulur. 
Operatif «e-to<Ma ise uydu pozisyonu zamana bağıalı olarak 
biliniyor kabul edilir. ĞPS Sistemi de operatif metoda aittir. 
Yer kûresindeki Ana Kontrol İstasyonu'nda uyduların 
yörüngelerindeki konumları hesaplanarak antenler yardımıyla 
uydulardaki bilgisayarlara aktarılır. Uydular da pozisyonlarıyla 
ilgili bilgileri taşıyıcı dalgalara modüle edilmiş olarak yeryü-
züne gönderirler. 

2.T#©rik bilgiler 

2.1 uyduların yörüng«l«rind« düsgün toarekati 

Uydu yörüngelerinin ana dayanağı Kepler (1571-1630) tarafın-
dan ortaya atılan kanunlardır. Kepler, uzayda güneşin etrafında 
dönen planetlerin hareketini ortaya attığı üç kanunla açıkla-
mıştır. Kepler kanunlarının dünya etrafında dönen uyduların ha- 
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reketine uygulanması ise şöyledir; 

- Uydunun yörüngesi odak noktalarından birinde yer merkezinin 
bulunduğu bir elipsdir. 

 

- Uydu vektörü (uyduyla yer merkezini birleştiren çizgi) 
aynı zaman birimi içerisinde, aynı büyüklükte bir yüzeyi 
tarar. Bu kanunun açıklanması şekil l'de yapılmıştır. Bir 
uydunun A noktasından B'ye gelmesine kadar geçen zaman 
süresi, C'den D'ye geldiği zaman süresine eşit ise Fİ ve F2 
yüzeyleri de birbirine eşittir. 2. kanundan çıkan sonuç, 
uydu yer küreye yaklaştıkça hızı artar, yer küreden 
uzaklaştıkça hızı azalır, şeklindedir. 

 

-Uydunun yörüngesindeki bir uçuşunu tamamlaması için geçen 
sürenin karesi, yörünge elipsinin büyük ekseninin kübü ile 
doğru orantılıdır» 

 

Şekil 1 (2. Kepler Kanunu) 

Daha sonraki yıllarda, Newton tarafından Kepler1in 3. ka-
nununa getirilen ek teoriler de göz önüne alındığında, istenilen 
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zaman noktası için bir uydunun yörüngesindeki pozisyonunu he-
saplamak mümkündür. Hesabın yapılabilmesi için, yörünge paramet-
releri ile uydunun bir zaman noktasındaki konumunun bilinmesi 
gerekir (Başlangıç değerleri). 

yörünge elipsinin büyüklüğü, elipsin büyük ve küçük ekseni 
ile bellidir. Elipsin odak noktalarından birinde yer merkezi (G) 
bulunmaktadır. Yörünge elipsinin uzaydaki konumu üç boyutlu dik 
Astronomik Sistem'de ü, m, i (Şekil 3) açılarıyla tespit edilir. 
Astronomik Sisteminin başlangıç noktası yer merkezidir. Sistemin 
Z-ekseni yer dönme eksenini gösterir. X-ekseni ilkbahar Nokta-
sı 'ndan geçer. Y-ekseni ise X-ekseninin 90• saat ibresi yönünde 
döndürülmesiyle elde edilir. Şekil 2"de görülen terimlerin an-
lamları aşağıda verilmiştin 

Perig® (PsrigeyumJ : Yörüngenin dünyaya en yakın noktası (Pe) . 
Apog@ lApogsyumî   s Yörüngenin dünyaya en uzak noktası (Ap)• 
Apsis Çissgisi     : Pe - Ap bağlantı çizgisi. 
HumeriM Eksentrik ı (e), 

 

Eksantrik &aomali : Pe - M - S1 açısı (E) Gerçek Anomali    % 
Pe - G - S açısı (v) üyflu Vektörü      : G - S bağlantısı 
Şekil 3'de görülen terimlerin anlamları ise söyledin Yükselme 
Düğü® Noktası ; Uydu yörüngesinin, uydu güneyden kuzeye 

doğru uçarken ekvator düzlemini kestiği 
noktadır (K). 

Yükselin® Düğüm noktasının Rektaszeasyonus Astronomik koordinat 
sistemin X-ekseni ile Yükselme Düğüm 
Noktası ve yer merkezini birleştiren 
çizgi arasında kalan açı (fl). Bu açıya 
K'nın enlemi de denir. 

Perig©Bİn Argumentî   : K - G - Pe açısı (#) Yörüag® Eğimi        
s Uydu yörüngesinin ekvator düzlemini 
kestiği noktada (K) , yörüngenin ekvator düzlemiyle yaptığı açı 
(i). Boylamın Irgumeati    % Gerçek Anomali ile Perigenin 

Ârgumentinin toplamıdır (# = v + «). 
 



Gerçek Anomali (v), yer küreden bakıldığında Perige ile 
uydunun yörüngesinde bulunduğu nokta arasında kalan açıdır. 
Başlangıç noktası yörünge elipsinin serkeşi (M) olmak üzere 
büyük eksen yarıçap olacak şekilde (M-Pe) bir daire çizildiğin-
de, ortaya çıkan S*-M-Pe açısına Eksentrik Anomali (E) denir 
(Şekil 2) . Ortala»a Anomali (M) ise yine yer küreden bakıldığın-
da Perige ile yörüngeyi tasımlayacağı periyot boyunca sabit bir 
hızla uçan uydunun yörüngesinde bulunduğu nokta arasında kalan 
açıdır. 

Dairesel bir yörüngede, gravitasyon ivaesi ile uerkezsel ivme 
birbirine eşittirler. Bu kavra»ın matematiksel yazılış şekli 
aşağıdaki gibidirs 

 

Formüldes 
&=Gravitasyon sabitesi, a=¥örünge yarıçapı, »=Uydunun kütlesi, 
^Dünyanın kütlesi, T = Uydunun bir periyodu (uydunun yörünge-
sindeki bir uçuş süresi), n = Dünyanın açısal hızıdır (n=2»-/T) 

Yukarıdaki foraülde (2r/T) yerine "n" yazılarak; 

 
değeri bulunur. Formülde, *Gn ve "M^ " GPS sistemiyle ilgili 
bilinen değerlerdir, "a" ve "An" de uydu sinyallerindeki da-
tablokundan alınır. 

 

Formülde tk , gözlem zamanı (t) ile yörünge datalarının referans 
zamanı (t0) arasındaki farktır. (t0) GPS datablokundan alınır. 
Daha sonra da^M19 ve datablokundan alman ^e" yardımıyla, Eksentrik 
Anomali (E) elde edilir. 

M = E - e . Sin (E) formülü Nevton yöntemiyle iteratif 
olarak çözülür. Nevton yönteminde, f(x)=O fonksiyonunda x için 
bir başlangıç değeri biliniyorsa; 
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fonnülünde yerine konarak Gerçek Anomali bulunur.  Bulunan değerlere,   
uydunun   düzgün   olmayan   hareketinden   kaynaklanan  düzeltmeler 
getirilerek, uydunun yörüngesindeki gerçek pozisyonu hesaplanır,   
uydunun  düzgün  olmayan  hareketiyle   ilgili   düzeltmeler (2.2.1)   
bölümünde açıklanmıştır. 

2.2 OydulmriB förüng«d« düigün ol«ayma b*r®k«ti 

Dünyanın honojen olmayan yapısı (Kutupların basıklığı, kütle 
dağılımının farklılığından dolayı yer çeki» gücünün bulunulan 
bölgeye göre degişnesi) uyduların yörüngelerindeki hareketini 
etkileyerek pozisyonlarında değişkelere neden olur. Uyduların 
uçuş yüksekliklerinin yaklaşık 20 000 km seçilmesi sonucu, dün-
yanın kendi etrafında dönaesi nedeniyle yerkürede meydana gelen 
deformasyon ile hava sürtünmesinin uydu hareketine etkisi mini-
male indiriİMİştir. Ayrıca, ay ve güneşin çekim gücü il® uyduya 
dik veya yansıyarak gelen güneş ışınları, uydu hareketini etki-
leyen diŞer etkenlerdir. Uyduların pozisyon değişimi en çok 
kutupların basıklığından dolayı yörüngesinin Û, « ve A elea-
anlarında meydana gelir.   Kutupların basıklığının meydana getir- 
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şeklinde yazılabilir. Formülde, *R" yerkürenin yarıçapıdır. 

û ile yörünge düzleminin dokudan batıya doğru bir rotasyonu (Dü-
ğüm çizgisinin geriye doğru bir hareketi),m ile apsis çizgi-
sinde , (i=0*) için öne doğru bir dönme, (i=90*) için geriye 
doğru bir dönme ve (i=63°,4) için ise, apsis çizgisinin dönmesi 
O'dır. M ile de dünyanın dönmesindeki açı hızında değişiklikler 
meydana gelir. Ortalama açı hızının değişimi uydunun yörüngesin-
deki uçuş periyodunu tamamlama süresini etkiler. GPS uydularının 
eğim açısı (i) yaklaşık 63*,4'dir. Bu nedenle (e) değeri O'a çok 
yakındır. Böylece â'nin etkisi minimuEi olur ve bu değer M'nin 
değeri ile birlikte vurgulanır. İfade edilen değişimleri sayısal 
olarak, 

û»-0° ,03/ Gün, ve kn = <i> +M = -0°, 011 Gün. 

şeklinde yazabiliriz. 
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değerleri, uydu taşıyıcı dalgalarına »ödüle edilerek yeryüzüne 
gönderilen databloku sinyallerinin 2, ve 3. alt çerçevelerinde 
bulunmaktadır. Hesaplanan Su, Sr, Si düzeltmeleri, başlangıç 
değerlerine eklenerek u, i ve r'nin düzeltilmiş değerleri elde 
edilir. Düzeltme değerleri, dünyanın homojen olaayan yapısından 
dolayı (Kutupların basıklığı, yer çeki» gücünün bulunulan yere 
bağlı olarak değişmesi) uydu yörünge pozisyonunda aeydana gelen 
değişimleri ifade ederler. Literatürlerde bu değerlere 2. har-
monik düzeltseler veya 2, hanaonik bozukluklar adı da verilir. 
Mi " ve nx^ fi". Yörünaa sâira hızı) deâerlari de GPS datablokun- 
dan alınır. 

 

Bulunan yeni deferler yardımıyla da uydunun yörüngesindeki po-
zisyonu hesaplanır. Uydu pozisyonunun belirlendiği iki boyutlu 
yörünge sisteminin başlangıç noktası yer kürenin merkezidir 
(Geosentruia) . X~ekseni, Geosentrvm - Yükselme Düğüıa Noktası 
çizgisidir. ¥-ekseni ise X~ekseninin 90" saat yönünde döndürül-
laesiyle elde edilir. Bu siste®, Yük s «İM Düğüm Mokfcasx looröinat 
Si®t@8ii   (YDKS)   olarak da adlandırılır. 

 

Uydu pozisyonunu  ayrıca,   S»«rig®  Koordinat 8İBt®mi*nûB   (PKS) 
de belirlemek ssümkündür. Merkezi Geosentrumda bulunan bu siste-
min X~ekseni,   Geosentrun ile Perige'yi birleştiren çizgidir. Y-
ekseni,   X-ekseninin   saat   ibresi   yönünde   90'   döndûrülmesiyle 
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Ölçülerin yapıldığı yer yüzündeki noktaların koordinatları 
ise yere bafımlı başka bir »isteade bellidir» uydu koordinatları 
ile yer yüzündeki noktaların koordinatları arasında karşılaştır-
ma yapabilmek için gerek uydu gerekse nokta koordinatlarının 
aynı sistemde biliniyor ol»ası gerekir. Bu nedenle uydu pozisyon 
koordinatları öne® Astroniaik Sistea'e (tnersiyal Sistem) daha 
sonra da yer noktalarının tarif edildiği yersel bir sisteme 
transfer edilirler (Mevton kanunlarının geçerli olduğu sisteme 
İnersiyal Siste» adı verilir). uydu koordinatlarını Astronomik 
Siste»'e çevirebilmek için Yükselme Düğü» Noktası'nm Rektaszen-
siyonu'na - 0 -(Düğü» Noktası*nın enlemi) ve yörünge elipsinin 
eğiaine (i) ihtiyaç vardır. Ayrıca dünyanın usaydaki pozisyonu-
nun da bilinaesi gerekir. Bu a»açla, dünyanın dönmesini ve göz-
lemcinin yer kürede bulunduğu noktayı belirleyen parametriler de 
göz önünde bulundurulur. Dünyanın dönme parametrisi olarak f^ 
(Dünyanın dönmesindeki açı hızı), gözlemcinin pozisyonu için de 
noktanın enlemi (I) hesaba katılırlar. 

ü=üo+(Û-Û#).tJk-Û..to-X/ 

formülüyle Yükselme Düğüm Noktası'nın enlemine düzeltme getiri-
lir. Bu açı yardımıyla âa uydu koordinatları yere bağımlı geo-
sentrik sisteme (Ekvator Sistemi) çevrilirler. Bu sistemde Z-
ekseni yer kürenin dönme eksenini gösterir (Kuzey yarımkürede 
pozitif). X-ekseni, gözlem noktasının merediyenindan geçer (Gre-
enwich için 1=0'dır), y-ekseni de diğer eksenleri üç boyutlu dik 
bir sisteme tamamlar. Buna göre: 

 

oluşur. Oydu pozisyonunu iki boyutlu Perige Koordinat Sistemi'-
nde veren for»ül şöyledir; 
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Ülke koordinat sistemlerinde genellikle dik koordinatlar 
yerine elipsoid koordinatların kullanılması nedeniyle aşağıda, 
dik koordinatlarla elipsoid koordinatları arasındaki ilişkiyi 
veren fomüller yazılmıştır. GPS uydu koordinatları için refe-
rans elipsoid WGS 84'dür (Dünya Elipsod Sistemi 84 - World Geo-
detic System 1984). 1988 yılı Haziran ayına kadar yapılan ölçü-
ler için ise WGS 72 referans elipsoidi geçerlidir (Tablo 2). 

 

Formülde, as Elipsoidin büyük ekseni, f: Elipsoidin basıklık 
faktörü, e: Nümerik eksentrik [e=yf(2-fJ], Şı Noktanın boylamı 
ve h: Noktanın elipsoid yüksekliği, A:Noktanın enlemidir. 

2.3 GöalsM noktasının horisontundan gsçsa uyduların polar koor-
dinatlarını® îtasabı 

Daha önce de denildiği gibi, ölçüler yerküre üzerindeki nok-
talarda yapılmaktadır. Bu nedenle, gözlem noktasının horizontun-
dan geçen uyduların polar koordinatlarının (Uzunluk, Azimut, 
Elevasyon) hesaplanabilmesi için uydu koordinatlarının, yer 
noktalarının bulunduğu koordinat sistemine (Toposentrik Horizont 
Sistem) çevrilmesi gerekir. Bu amaçla önce, uydu koordinatları-
nın hesaplandığı Ekvator Sistemi*nin başlangıç noktası gözlen, 
noktasına gelecek şekilde kaydırılır. Yeni oluşan sistemdeki 
(S!) koordinatlar (x',y',z'); 
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formülleriyle hesaplanır. Daha sonra da (S1) sistemi y1-ekseni 
etrafında (90-<p) açısı kadar döndürülür. Rotasyon sonucu oluşan 
yeni sisteme Troposferik Horizont Siste» denir. Horizont Sis-
tem 'de z-ekseni gözlea noktasının zenitinden geçer. x-ekseni 
kuzey yönünü gösterir, y-ekseni de her iki ekseni 90°sye tamam-
layarak sistemin üçüncü dik eksenini oluşturur. S1 sistemindeki 
koordinatların Troposferik Horizont Sistem'e çevrilmesi şöyle 
yapılır: 

 

Bilinen xT,v , z^ koordinatları yardımıyla gözlem noktasının ho-
rizontundan geçen uyduların polar koordinatları olan uzunluk, A-
zimut (Uydunun x-ekseninden itibaren saat ibresi yönünde yaptığı 
açı), Elevasyon (Yükseklik açısı) hesaplanır: 

 

3. Zaman Sistemleri 

Uydu jeodezisiyle ilgili olarak üç ayrı zaman sistemi kulla-
nılır. 

a) Yerkürede yapılan gözlemler ile uydu hareketinin tarif edil 
diği sistem arasında bir ilişki kurulabilmesi için, gözlemin 
yapıldığı anda dünyanın uzaydaki konumunun bilinmesi gerekir. Bu 
amaçla, YİİÛİI lamanı v® Dünya lamaaı'nından yararlanılır. 

b) Uydu hareketlerini açıklayabilmek için, bağımsız çok düzgün 
hareketli bir zaman sistemine ihtiyaç vardır. Böyle bir zaman 
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sistemi olarak dünyanın uzaydaki yörüngesinde yaptığı hareketten 
üretilen Oinaail laaan kullanılır. 

c) uydulara yapılan ölçülerde prezisyonlu sonuçlar alabilmek 
için, uydudan gönderilen veya üydu-Laser uzunluk ölçülerinde 
olduğu gibi (SLR) priznayla kaplı uydularda (Lageos ve Starlet- 
te) yansıyarak geri gelen sinyallerin alıcıya ulaşım süresinin 
çok hassas olarak belirlemesi gerekir. Bu amaca yönelik zaman 
sistemine de &ttm %amma.x denir. 

3«1 Yıl4xs laaa.S2 ▼# Duaya faaaaı 

Yıldız Zamanı İlkbahar Noktasının (r) saat açısıdır ve gözlem 
noktasının enlenine bağlıdır. Aşağıda, Yıldız Zamanı'yla ilgili 
terimler ve ilişkileri açıklamış ve açıklamada, terimlerin ingi-
lizce kısaltnalrının kullanılmasına özen gösterilmiştir (Şekil 
4): 

TT  = Gerçek İlkbahar Moktası (GIN), 
rH   « Ortalama İlkbahar Noktası (OIN), 
IA3T » Gerçek İlkbahar Moktası'nın saat açısı (Jr©e&l Ippa 

rmnt fiiderlal SİM®), SA8T = Gerçek İlkbahar 
Noktası1nın Greenwich saat açısı 

(ğrmmauicb lppar#üt liderimi fîa®). 

İlkbahar Noktası enlemde nutasyon hareketine maruz kalır. 
Nutasyon bölümünün GIN'den çıkarılmasıyla OIN elde edilir. 

LMBT = Ortalaaa İlkbahar Hoktası8nın saat açısı (£ocal l©aa 
Si«@rial lime), (M8T = Ortalama ilkbahar 

Noktası*nın Greenwich saat açısı 
(gr®eawieto Jlean filderial Zia«). 

GMST ile GAST arasındaki farka MBqiîati©a ©f Bquiaoxes« denir. 

Gerçek Yıldız Zamanı astronomik gözlemlerde kullanılır» Zaman 
sistemi olarak ise Ortalama Yıldız Zamanı önemlidir. Yıldız 
Zamanı'nın zaman birini Yıldız Günü8dür. Yıldız Günü, OIN'nin 
aynı merediyende yaptığı iki geçiş arasındaki zaman farkıdır. 

Günlük yaşamda ise Güneş Zamanı kullanılır. Ortalama güneşin 
Greenwich saat açısı Dünya Zamanı (üniversal Time) olarak ad-
landırılır. Bir ortalama Güneş Günü, Yıldız Günü'nden 3 dakika 
55,909 saniye daha uzundur. 

Gözle» zamanları arasında bir bağlantı kurabilmek için bir 
istasyonda yapılan gözlem anındaki kutup konumunun uluslararası 
komisyonca kararlaştırılan ortalama kutup konumuna (CTP-Conven-
tional Terrestrial Pole) indirgenmesi gerekir. CTP'ye indirgen-
miş dünya zamanına 0T1 denir. ÜT1 astronomi ve uydu jeodezisinde 
kullanılan önemli bir zaman birimidir. 
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Şekil 4 (Yıldız Zamanı) 

3.2 Dlnmuik im».» 

Gökyüzündeki cisimlerin za»an® bağımlı düzgün hareketlerinin 
gözetlenmesiyle elde edilen saman sistemidir. Cisimlerin hare-
ketleri, »erkezi ®Barycentrum*daB olan Güneş Sistemi'nde incele-
nir. Güneş Sistemi inersiyal sistem tarifine en uygun olan si-
stemdir. Bu sistemde yapılan zaman ölçülerine fmmpm Dyaamîiyue 
Barfe«nt3ri©qu® (TDB) adı verilir. Yerküreye yakın olan uyduların 
hareketlerinin belirlenmesinde ise, yerküreye ve uyduya etki 
eden etkenlerin aynı olması nedeniyle TDB zaman sistemi kulla-
nılmaz. Uydu jeodesinde Tamps Dyaamiqu® Tarrestr® (TDT) zaman 
sistemi kullanılır. TDT, uzayda yerkürenin çekim alanı içerisin-
deki düzgün hareketlerden ortaya çıkan zaman birimidir. Yerküre 
çekim alanının söz konusu olması nedeniyle dinamik planet teori-
sine bağımlı değildir. TDT dünyadaki Atom Zamanı ile aynı değer-
dedir. TDT'den önce ise Epheaeri» TİM* (ET) kullanılıyordu. ET 
pratikte aya yapılan gözlemlerden elde ediliyordu. ET8yle ilgili 
hesaplarda Relativite Teorisi gözönünde bulundurulmuyordu. 

3*3 l,toii Samanı 

Âton Zaman Sistemi (T®ap« At©«iqn# International-TAI) dünya-
daki ato» saatleri yardımıyla belirlenen zaman sistemidir. Atom 
Zamanı Paris'te bulunan International de l'Heure (BIH) tarafın-
dan değişik bölgelerdeki atom saatleri göstergelerine dayanıla-
rak tespit edilir. Atom Zamanı aynı zamanda TDT'nin belirlenmesi 
amacıyla da kullanılır. "TDT = ET = TAI + 32,184 sm formülü, TDT 
ile TAI arasındaki ilişkiyi verir. TAI'nin ana zaman birimi SI-
Saniyesi!dir. Bir SI-Günü 86400 saniye, bir Julyan yüzyılı ise 
36525 gündür. Atom Zamanı ile Dünya Zamanı!nın başlama zaman 
noktaları 1 Ocak 1958 günü saat O'da birbirine eşit olarak se-
çildi. Dünyanın güneş etrafında yaptığı bir periyotluk dönüm 
süresinin her yıl yaklaşık 1 saniye daha az olması nedeniyle, 
zamanla her iki zaman sistemi arasında farklar ortaya çıktı. 
(01.01.1973 «de, TAI-UTl=-fll,l saniye; 01.01.1986»daki fark ise 
+22,7 saniye). İki zaman sisteminde zaman farkının sürekli art-
masından dolayı, 1972 yılından itibaren C©ordinmt«d ünivarsml 
timm (ÜTC) kullanılmaya başlandı. UTC ile TAI saatlerinin gidiş 
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hızları birbirine eşit. İki zaman sistemi arasında sadece atlama 
saniyesi (Leap seconds) olarak adlandırılan tamsayılı saniye 
farkları vardım Bu saniye farkları da her yılın 01 Ocak ve 01 
Haziran tarihlerinde saatlere düzeltme olarak getiriliyor. Bu 
nedenle UTC'nin de ana zaman birimi SI-Saniyesi!dir. DUTl'in 
(DUT1=UTC-UT1) 0,7 saniyeden küçük olmasına özen gösterilir. 

GPS sisteminin keiKİIn® özen bir zaman sistemi vardır. GPS 
sistemine ait atoa saatlerinin sürekli kontrol altında tutulma-
sıyla elde edilen 8P8 Suuuu (GPST) 05 Ocak 1980 tarihinde ÜTC 
zamanına eşitti» GPS Zamanı'na saniye ekleme veya çıkarmanın 
mümkün olmaması nedeniyle,zamanla iki zaman sistemi arasındaki 
saniyenin tan katında artan farklar meydana geldi. 

GPST = TAI - 18 saniye 

3.4 Rölativite«nin saat ©İçiimüna stkisi 

Einstein"in "Relativite Teorisi'ne" göre, birbirlerine karşı 
relatif bir harekette bulunan iki ayrı inersiyal sistemdeki 
saatlerin harekete başlama noktaları (sıfır noktaları) eşit 
seçilse de gidiş hızları aynı değildir. Ayrıca, gravitasyon da 
saatlerin gidiş hızlarını etkiler. Bu nedenle, 

- Uydudaki saatler, uydunun dünyaya karşı relatif hızından 
dolayı yerküre üzerindeki bir saatten daha yavaş giderler. 

- Yerküreye yaklaşık 20 000 km uzaklıkta uçan uyduya yerküre 
nin çekiş gücü etkisinin, yerküre üzerindeki bir saate 
nazaran daha düşük olması nedeniyle de uyduda bulunan saat 
ler, yeryüzûndekilerden daha hızlı giderler. 

Her iki etkeni birlikte gözönünde bulundurarak, uydu ve yeryü-
zündeki saatlerin gidiş hızları arasındaki toplam fark elde e-
dilir. Toplam farkı veren formül şöyledir: 

 

eşitlikte, integralden sonra gelen birinci bölüm, gravitasyon 
etkisinden, ikinci bölüm ise uydunun relatif hızından kaynakla-
nan zaman farklarını verir. Formülde, 

C = 2, 99792 . 10® m/s, p =3 , 9860 . 1014 m2/s2, ~(\i=G.Me), vg = 
3874m/s (Uydu hızı), vB = Gözlem noktasının hızı, 

rs = 26 56 0000/7? {Yermerkezi - uydu uzaklıklığı) , z£ = 
6378000/n [Gözlem noktası - Yezmerkezi uzaklığı) . 

anlanındadır. 
Uydunun hızından dolayı relatif bir frekans değişimi meydana 
gelir: 
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şeklinde olmamasından kaynaklanan periyodik bölüm eklenir. Pe-
riyodik farkxn m&kaimum kxsmx 46 ns'dir (nanosaniye). Sabit 
fark. 

Formülde,    ^sv  "•  Uydu sinyallerinin gönderildiği  zaman noktası, 
toc  ı  Sinyaldeki data blokundan alınan referans zaman ve a#,&4 ,aa 
de yine data blokundan alınan saat düzeltme katsayılarıdır. 

4.   Elektromanyetik dalgalar 

Uyduların yeryüzüne gönderdiği sinyaller elektromanyetik dal-
galardır.   Bir elektromanyetik dalganın matematiksel  yazılışı, 

y*A.Sin[2«(£. t-f(-|) +«f>0)] 

şeklindedir. Formülde kullanılan terimlerin anlamları şöyledir? 
y t Eletromanyetik dalganın büyüklüğü ve yönü, 
Â t Dalganın amplitüdü, 
t s Zaman, 
f : Frekans (Bir zaman birimi içerisindeki dalga sayısı), 
S : Uydu ve gözlem noktası arasındaki uzaklık, 
<p0 : Dalganın t anındaki dalga fazı. 

Yukarıdaki formülde tarif edilen dalgalara harmonik dalgalar 
denir. Uydu dalgaları da harmonik dalgalardır. Parantez içindeki 
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kısın dalganın fazıdır. Fmi hıtı adı verilen dalganın yayılma 
hızı, ▼ = X.t şeklindedir. Değişik frekansta dalgaların karışı-
mından oluşan yeni frekansın hızına is® Grup hısı denir. Elek-
tromanyetik dalgalarla ilgili geniş bilgi fizik kitaplarında 
mevcuttur. 

4*1 S±nytll*rin ataosf«r4« Yayılması 

Uydular tarafından gönderilen sinyaller, atmosferden geçerek 
ölçü noktasına ulaşırlar. Atmosferin homojen olmaaası nedeniyle, 
dalga bir noktadan diğer bir noktaya gidinceye kadar ortamlarda 
uğradığı kırılmalardan dolayı düzgün bir yol izleyemez, c, dal-
ganin yayılma hızı; nr ortamın kırılma katsayısı ise dalganın 
aldığı yol, 

5--£(6,-^) 

formülüyle belirlenir. 

Uydu jeodezisi açısından,dalgaların geçtiği atmosferi tropos-
fer ve iyonesfer şeklinde 2 kısma ayırmak yeterlidir. Yerküreden 
itibaren 50 km'ye kadar olan uzaklığa troposfer denir, tyonosfer 
de 50 - 1000 km arasındaki kısıadır. 

4.., 1,1 İfonosfar r®fraksiyonu 

Bir dalga hareketi bir ortamdan yoğunluğu değişik başka bir 
ortama geçerken kırılmaya uğrar. Bu olaya refraksiyon adı veri-
lir. Refraksiyonun nedeni dalgaların değişik ortamlarda ^değişik 
hızla yayılmalarıdır, uydu jeodezisinde refraksiyon, uydu sin-
yallerinin ahedefe ulaşması için gerekli süredeki gecikme anla-
mındadır. İyonosferdeki gaz Molekülleri, güneş ışınlarının (ö-
zellikle, ultraviyolet ve röntgen ışınları) etkisiyle iyonlaşır-
lar. İyonlaşma sonucu meydana gelen serbest elektronlar radyo 
frekanslarının yayılma hızını etkiler. Etkinin büyüklüğü, iyo-
nosferde bulunan serbest elektronların miktarına bağıitlı olarak 
değişir. Bu nedenle ölcjü noktasının boylam, ölçü günü, yapıldı-
ğı mevsİM ve güneş lekelerinin aktivitesi gibi nedenler iyones-
fer refraksiyonda öne»li etkenlerdir. Gece yarısındaki ölçü-
lerde iyonosferin etkisi gündüz yapılan ölçülere nazaran daha 
azdır. "Dalgaların yayılma hızı kullanılan frekansa bağlıdır* 
düşüncesinden yola çıkılarak, iyonosferin etkisinin çözümü için 
çift frekanslı alıcılar kullanılır. Spilker ve Clynch'e göre 
uydudan gönderilen bir sinyalin GPS aletine ulaşım süresi, 

 

formülüyle verilir. Formülde; 

s ı Uydu - Ölçü noktası uzunluğu, 
c : Vakumdaki ışık hızı, 

A,B : Sabit katsayılar, 
f : Taşıyıcı frekans anlamındadır. 

İkinci dereceden büyük terimler gözönünüde bulundurulmaz ise 
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