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ÖZET

15 Temmuz 2005 tarihinden itibaren Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri
Üretim Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, GPS teknolojisi ile ölçme tekniği
jeodezik çalışmalarda vazgeçilmez bir yöntem olmuştur.
GPS ile ölçme tekniği basit anlamda, bir geriden kestirmedir. Yeryüzünde
koordinatı hesaplanması istenen noktaya alet kurularak, uzayda uygun geometrideki en
az dört uydudan toplanan sinyalin değerlendirilmesi tekniğidir.
GPS ile arazide toplanan datalar büroda yazılımlar yardımıyla değerlendirilir.
GPS değerlendirme yazılımları genel anlamda, akademik ve ticari değerlendirme
yazılımı olarak iki sınıfa ayrılır.
Bu çalışmada, Leica firmasının GPS değerlendirme yazılımları içinde en son
sürümü olan Leica Geo Office Türkçe 1.0 versiyonu kullanılarak, arazide toplanan ham
datalardan final koordinatlarının elde edilişi aşamasına kadarki bölümleri irdeleyeceğiz.
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ABSTRACT

Surveying techniques with Global Positioning Systems (GPS) has an
inalienable role in geodetic works since 15th July 2005 by coming into force of the Big
Scale Map and Map Information Production Regulations.
In a simple meaning, GPS surveying technique is a resection. This is a signal
evaluation technique that the signals are collected from at least four satellites in suitable
geometry in the space, for setting the receiver on the point which’s coordinates are
wanted to calculate.
Data received with GPS in the field are evaluated with the help of the software
in the office. In general, GPS evaluation software is classified in two kinds, which are
academic and commercial.
In this study, we will examine the parts from raw data collected in the field to
derivation of the final coordinates using Leica Geo Office Turkish 1.0, the last version
of the evaluation software of Leica firm.
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1. GİRİŞ

Hızla gelişen teknolojinin ürünlerinden, her meslek dalı gibi belki de diğer
meslek dallarından daha fazla jeodeziciler yararlanmaktadırlar. 1960’larda ABD
tarafından Polaris füzelerinin yönlendirilmesi amacıyla geliştirilen Transit Uydu
Sistemi’nin askeri başarısına sivil kullanımdaki yararlar da eklenince, daha kısa
zamanda ve daha incelikli sonuçlar veren yeni bir sistem arayışı başladı. Böylece GPS
(Global Positioning System) düşüncesi ortaya atıldı ve kısa bir süre içerisinde hayata
geçirildi.
Klasik jeodezik ölçme tekniklerinde karşılaşılmakta olan; kontrol noktalarına
ulaşım, zaman, hava şartları, noktalar arası görüş zorunluluğu gibi problemleri ortadan
kaldıran ve daha hassas ölçme sonuçlarının elde edilmesini sağlayan bu sistem; dünya
elipsoidini belirleme, global ve bölgesel hareketlerin izlenmesi, mühendislik projeleri,
anlık lokal ve mühendislik deformasyonlarının sürekli izlenmesi, sayısal arazi modelleri
için gerekli bilgileri sağlama ve diğer harita, kadastro, mühendislik ölçmeleri ve coğrafi
bilgi sistemleri başta olmak üzere birçok jeodezik projelerde kullanılmaktadır. Ayrıca
GPS ’in hızlı gelişimi ile elde edilen yüksek doğruluk sonucunda GPS haritacılık
sektörünün dışında da oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.
GPS kullanımı ile daha hassas ölçü sonuçlarının elde edilmesi yanında zaman
ve maliyet bakımından da tasarruf sağlanması, ayrıca GPS kullanım alanının
yaygınlaşması sonucunda firmalar da GPS alıcıları ile değerlendirme yazılımlarına
büyük önem vermeye başlamıştır.
Günümüzde kullanılan birçok GPS alıcısı ve bu alıcıların topladığı ham datalar
ile ortak data formatı olan RINEX dataları değerlendiren GPS değerlendirme yazılımları
vardır. Örneğin; Topcon GPS alıcıları ve pinnacle değerlendirme yazılımı, Trimble GPS
alıcıları ve TGO (Trimble Geomatics Office), TTC (Trimble Total Control)
değerlendirme yazılımları, Astech GPS alıcıları ve AOS (Astech Office Suite)
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değerlendirme yazılımı, Leica GPS alıcıları ve Ski, Ski Pro, LGO (Leica Geo Office)
değerlendirme yazılımları.
Ben bu seminer çalışmam da LGO (Leica Geo Office) Türkçe 1.0 versiyon GPS
değerlendirme yazılımının kullanımını anlatacağım.
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2. LEICA GEO OFFICE

15 Temmuz 2005 tarih ve 2005/9070 karar sayılı Büyük Ölçekli Harita ve
Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine göre Leica Geo Office programında, bir projenin
değerlendirilmesi için aşağıdaki adımlar sırasıyla uygulanır.
2.1. Leica Geo Office (LGO) Programının Çalıştırılması
LGO programını çalıştırmak için iki yol vardır. Birincisi Windows başlat
menüsünden programlar, LEICA Geo Office, LEICA Geo Office Combined exe
dosyasını çalıştırmak (Şekil 2.1); İkincisi ise Windows masaüstündeki LEICA Geo
Office Combined exe kısa yol tuşunu çalıştırmaktır (Şekil 2.2).

Şekil 2.1 : LGO programının çalıştırması (Birinci yol)
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Şekil 2.2 : LGO programının çalıştırması (İkinci yol)

2.2. Yeni Bir Proje Açılması
LGO programı açıldığında soldaki Projeler menüsüne girilir. Açılan Proje
Yönetimi penceresinde boşlukta sağ klik yapılarak yeni seçeneği seçilir (Şekil 2.3).
Daha sonra açılan pencereden projenin bilgisayardaki yerini ve ismini belirleyerek LGO
programında yeni bir proje açılması işlemi tamamlanır (Şekil 2.4).
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Şekil 2.3 : LGO Yeni Bir Proje Açılması (1.adım)

Şekil 2.4: LGO Yeni Bir Proje Açılması (2.adım)
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2.3. Proje Ayarları
Proje Yönetimi penceresinden ilgili projenin üzerinde sağ tıklanarak ekrana
gelen menüden Özellikler komutu çalıştırılarak (Şekil 2.5),

Proje Özellikleri

menüsünden Genel penceresi açılır. Genel Penceresinden proje ismi, aynı noktaya ait
farklı çözümler için konum ve yükseklikteki sınır fark değerleri ve uydu saati ile
kullanıcı saati arasındaki fark değerleri ayarlanır (Şekil 2.6).

Şekil 2.5 : Proje Ayarları
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Şekil 2.6 : Proje Ayarları Genel Penceresi

Proje Özellikleri menüsünden Koordinatlar penceresinde projenin koordinat
sistemi ayarları yapılır. Örneğin baz çözümleri ve serbest dengeleme WGS-84 koordinat
sisteminde yapılırken, dayalı dengeleme daha önceden oluşturulmuş lokal koordinat
sisteminde yapılır (Şekil 2.7).
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Şekil 2.7 : Proje Ayarları Koordinatlar Penceresi

2.3.1. LGO programında yeni koordinat sistemi oluşturulması
Yönetim penceresinden Koordinat Sistemleri menüsü açılır. Yeni bir koordinat
sistemi oluşturmadan önce, koordinat sisteminde kullanacağımız projeksiyonu
oluşturmak gerekmektedir. Yeni bir projeksiyon oluşturmak için, projeksiyonlar
menüsünde boşlukta sağ tıklanarak yeni komutu çalıştırılır (Şekil 2.8) ve açılan yeni
projeksiyon penceresinden açılacak olan proje ile ilgili bilgiler girilir.
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Şekil 2.8 : Yeni bir projeksiyon oluşturulması

Ülkemizde kullanılan 3 derecelik Gauss Kruger Transverse Mercator
projeksiyonu için TM, 6 derecelik Gauss Kruger Universal Transverse Mercator
projeksiyonu için UTM seçilir. Örneğin; oluşturacağımız bir 3 derecelik projeksiyon
ayarları için projeksiyon adı (örn.: 39-3), türü (TM), sahte sağa (500000), sahte yukarı
(0), başlangıç enlemi (0º), dilim orta meridyeni (örn.: 39º), dilim genişliği (3º),
başlangıçtaki ölçek faktörü (1.0) değerleri girilir (Şekil 2.9).
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Şekil 2.9 : Üç Derecelik Bir TM Projeksiyon Ayarları

Projeksiyon

oluşturulduktan

sonra

koordinat

sisteminin

oluşturulması

gerekmektedir. Bunun için öncelikle Koordinat Sistemleri menüsünden boşlukta sağ
tıklanarak yeni komutu seçilir (Şekil 2.10) ve açılan Yeni Koordinat Sistemi
penceresinden oluşturulacak olan koordinat sisteminin adı, yerel elipsoidi ve
projeksiyonu seçilir (Şekil 2.11).
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Şekil 2.10 : Yeni Koordinat Sistemi Oluşturulması

Şekil 2.11 : Yeni Oluşturulan Koordinat Sistemi Ayarları
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2.4. Projeye GPS Datasının Yüklenmesi
LGO programında açılan bir projeye datanın yüklenmesi için, Veri Girişi
menüsünden Ham Veri komutu çalıştırıldığında Ham Veri İçeri Aktarımı penceresi açılır
(Şekil 2.12).

Şekil 2.12 : Projeye Data Yüklenmesi
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Bu pencereden LEICA serisi tüm aletlerinin ham datası ile GPS ortak data
formatı olan RINEX dataları seçeneğinden projeye yüklenecek olan datanın formatı ve
bilgisayardaki yeri belirlenir (Şekil 2.13).

Şekil 2.13 : Ham Veri İçeri Aktarımı Penceresi
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Projeye yüklenecek dataların türü ve yeri belirlendikten sonra İçeri Aktar
komutu çalıştırılarak veriyi projeye ata penceresi açılır. Veriyi projeye ata penceresinden
projeye yüklenecek dataların incelenmesi ve editlemesi yapılabilir (Şekil 2.14). Arazide
elde edilen datalardaki nokta numarası, anten yükseklik hataları gibi hatalar bu menüden
incelenerek düzeltilebilir.

Şekil 2.14 : Veriyi Projeye Ata Penceresi
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2.5.Datalarin İncelenmesi Ve Düzenlenmesi
Baz çözümlerine geçmeden önce noktalara ait nokta numarası, anten
yüksekliği, ölçü süresi gibi bilgilerin incelenmesi gerekmektedir. Nokta numarası, anten
yüksekliği, ölçü süreleri bilgilerin de, dataların yüklenmesi sırasında incelenip
düzenlemeler yapılabileceği gibi, dataların projeye yüklenmesiyle GPS-Değer.
Menüsünden de yapılabilir (Şekil 2.15).

Şekil 2.15 : GPS-Değer. Menüsü
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2.6.Single Point Positıoning
Baz çözümlerine geçmek için ağdaki bir noktadan referans olarak çıkış almak
gerekmektedir. Ağda referans olarak baz çözümlerine çıkış verecek nokta iki şekilde
seçilebilir. Birincisi ağda ITRF Datumunda koordinatları bilinen bir nokta var ise
(örneğin TUTGA noktaları); Görünüm/Düzen menüsünden bu noktanın üzerinde sağ
tıklanarak özellikler komutu çalıştırılır. Açılan genel penceresinden nokta türü kontrol
yapılarak koordinat türü kartezyen olarak seçilir ve bilinen kartezyen koordinatlar
klavyeden girilir (Şekil 2.16).

Şekil 2.16 : Kartezyen Koordinatları Bilinen Noktanın Koordinatların Girilmesi
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Ağda referans olarak çıkış verecek noktanın belirlenmesindeki ikinci yol ise
Single Point Positioning denilen Tek Nokta Çözümüdür. Tek Nokta Çözümü, proje
ağının navigasyon koordinatları ile dünya üzerindeki konumunun metre hassasiyetinde
yaklaşık olarak belirlenmesidir. SPP için seçilen noktanın üzerinde sağ tıklanarak SPP
komutu seçilir (Şekil 2.17) ve daha sonra değerlendir komutuyla SPP çözümü yapılır.
SPP değerlendirme sonucu irdelenir ve yükle komutu ile saklanır.

Şekil 2.17 : SPP Noktasının Seçilmesi
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2.7. Baz Çözümleri
Baz çözümleri için SPP veya kontrol noktası referans olarak işaretlenip,
oturumlardaki diğer noktalar gezici olarak işaretlenir ve baz çözümleri değerlendir
komutuyla yapılır (Şekil 2.18), baz çözümleri sonucunda yükle komutuyla istenen baz
çözümleri saklanır (Şekil 2.19). Daha sonra oturumlardaki diğer baz çözümleride
gerçekleştirilerek proje ağındaki gerekli tüm bazlar değerlendirilir.

Şekil 2.18 : Baz Çözümleri
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Şekil 2.19 : Baz Çözümlerinin kaydedilmesi
Baz çözümleri sırasında kullanılacak olan process paremetreleri boşlukta sağ
tıklanarak Değerlendirme Değiştirgeleri komutuyla irdelenebilir (Şekil 2.20).

Şekil 2.20 : Değerlendirme Değiştirgelerinin Açılması
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Değerlendirme Değiştirgeleri menüsünde Genel, Strateji, Genişletilmiş Çıktı ve
Otomatik Değerlendirme olmak üzere dört pencere vardır. Genel penceresinden uydu
yükseklik açıları ile projede çözümde kullanılacak olan uydu numaraları değiştirilebilir
(Şekil 2.21). Yani baz çözümlerinde kullanmak istemediğimiz uydunun atılması işlemi,
bu menüden yapılabilir.

Şekil 2.21 : Değerlendirme Değiştirgeleri Genel Penceresi
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Değerlendirme

Değiştirgeleri

Strateji

penceresinden;

çözüm

frekansı

(Otomatik, L1, L2, L1+L2, L3), Çözüm yapılacak en uzun baz mesafesi, çözüm için eş
zamanlı en az süre, epok aralığı kullanma oranı, troposferik model, iyonosferik model ile
stokastik modelleme kullanılması ile ilgili değişiklikler yapılabilir (Şekil 2.22).

Şekil 2.22 : Değerlendirme Değiştirgeleri Strateji Penceresi
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2.8. Baz Çözümlerinin İrdelenmesi
Baz çözüm sonuçlarını irdelemek için,

sonuçlar menüsünden ilgili bazın

üzerinde sağ tıklanarak analiz komutu çalıştırılır (Şekil 2.23) ve açılan sonuç
penceresinden uyduların ölçü süresince elde ettiği;

DOP değerleri (Şekil 2.24),

Yükseklik açıları (Şekil 2.25) ve Azimut açıları (Şekil 2.26) hakkında bilgi alınabilir.

Şekil 2.23 : Baz Çözüm Sonuçlarının Analizi
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Şekil 2.24 : DOP Değerlerinin Analizi

Şekil 2.25 : Yükseklik Açı Değerlerinin Analizi
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Şekil 2.26 : Azimut Açı Değerlerinin Analizi

Ayrıca baz çözümleri sonucunda, sonuçlar menüsünden rapor kısmından ilgili
baz seçilerek de baz çözümü irdelenebilir. Rapor kısmından proje bilgileri, nokta bilgisi,
değerlendirme değiştirgeleri, uydu seçimi, gözlem istatistikleri, belirsizlik istatistikleri,
faz sıçraması istatistikleri ve son koordinatlar bilgileri alınabilir (Şekil 2.27).
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Şekil 2.27 : Baz Çözümü Sonuç Raporu

Baz

çözümleri

Görünüm/Düzen

sonuçlarının

irdelenmesinin

menüsünden nokta üzerinde sağ

bir

tıklanıp

başka

yöntemide

özellikler komutu

çalıştırılarak (Şekil 2.28), ortalama penceresinden ilgili noktanın hangi noktalardan
çözüldüğünü ve farklı çözümler arasında konum ile yükseklikteki fark miktarlarını
irdeleyebiliriz (Şekil 2.29).
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Şekil 2.28 : Nokta Özeliklerinin İrdelenmesi

Şekil 2.29 : Nokta Çözüm Sonuçlarının İrdelenmesi
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Baz çözüm sonuçlarının irdelenmesinden sonra; daha hassas bir baz çözümü
için bazen ölçüm sırasında data toplamasına rağmen bazı uyduların çözümde
kullanılmaması veya ölçüyü bozduğu tespit edilen bir kısım ölçünün ölçüden çıkarılması
gerekebilir.
Uydu atmak için ilgili nokta üzerinde sağ tıklanarak uydu pencereleri komutu
çalıştırılır (Şekil 2.30) ve açılan Uydu Pencereleri penceresinden boşlukta sağ tıklanarak
uydu zamanı çıkarmak için Pencereleme (Dışarda Bırakarak) komutu, uydu zamanı
eklemek için ise Pencereleme (Dahil Ederek) komutu (Şekil 2.31) çalıştırılır.

Şekil 2.30 : Nokta Uydu Penceresi Açılması
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Şekil 2.31 : Uydu Zamanı Çıkarma-Ekleme

Ölçü anının belirli bir kısmının çıkarılması işlemi için GPS-Değer. menüsünden
boşlukta sağ tıklanarak Pencereleme seçeneğinden ölçü süresi çıkarmak için
Pencereleme (Dışarıda Bırakarak) komutu, ölçü süresi
(Dahil Ederek) komutu (Şekil 2.32) çalıştırılır.

eklemek için ise Pencereleme
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Şekil 2.32 : Ölçü Anı Çıkarma-Ekleme

2.9. Dengeleme Öncesi Verilerin Analizi
GPS ağlarının dengelenmesinden önce ağın iç güvenirliğini artırmak ve hataları
elemine etmek için sabit noktalar arasındaki baz ölçülerinin, tekrarlı baz ölçülerinin ve
lup kapanmalarının analiz edilmesi gerekmektedir.
GPS çalışmalarında sabit kontrol istasyonları arasında da ölçmeler yapılır
(örneğin TUTGA noktaları). Bu ölçülerin faydası, GPS ölçme sisteminin ve sabit
noktaların her ikisinin birden doğruluğunu kontrol etmektir. Ölçülen ve bilinen baz
uzunlukları arasındaki farklar belirlenir. Eğer farklar tolerans değerlerinden daha
büyükse bunun sebepleri ortaya çıkarılmalıdır. Bilinen ve ölçülen baz bileşenleri
arasındaki baz uzunluğuna bölünür ve

1 000 000 çarpılarak, ppm (parts per million)

olarak sabit noktalar arasındaki baz ölçülerinin analizi yapılır.
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Ölçülerin tutarlığını değerlendirmek için diğer bir prosedür, tekrarlı ölçüler
yapılan bazların (örneğin B.Ö.H.H.B.Ü.Y.kapsamında pilye tesisi olmayan C1 derece
AGA ve C2 derece SGA noktalarındaki iki farklı oturum) analizidir. Tekrarlı ölçüler
farklı oturumlarda alınır ve sonuçlar karşılaştırılır.
GPS ağlarında birbirine bağlı pek çok kapalı lup oluşmaktadır. Her bir lup için
∆X, ∆Y, ∆Z koordinat farklarının cebrik toplamı sıfır olmalıdır. Lup kapanmalarında her
baz en az bir kez hesaba girmelidir. Herhangi bir lupta beklenilmeyen bir kapanma varsa
lup bazında kaba hata yapıldığı anlaşılır.
LGO yazılımında Lup kapanma değerlerinin hesaplanması manüel ve otomatik
olmak üzere iki şekilde yapılabilir.
Lup kapanma değerlerinin manüel hesaplanması için; Görünüm/Düzen
menüsünde boşlukta sağ tıklanarak Show GPS Loop Misclosure komutu çalıştırılarak
(Şekil 2.33) hesaplanmak istenen üçgen kenarları seçilir.

Şekil 2.33 : Üçgen Kapanma Değerlerinin Manüel Hesaplanması
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Lup kapanma değerlerinin otomatik hesaplanması için; Dengeleme menüsünde
boşlukta sağ tıklanarak Çevrim Kapanmalarını Hesapla komutu çalıştırılır (Şekil 2.34)
ve ağdaki tüm üçgen kapanma değerleri Dengeleme menüsünde boşlukta sağ tıklanarak
Sonuçlar, Çevrimler komutuyla incelenir (Şekil 2.35).

Şekil 2.34 : Üçgen Kapanma Değerlerinin Otomatik Hesaplanması
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Şekil 2.35 : Otomatik Hesaplanan Üçgen Kapanma Değerleri Sonuçlarının Alınması

2.10. Serbest Dengeleme
Ağın serbest dengelemesi için önce dengeleme parametrelerinin kontrol
edilmesi gerekir. Dengeleme parametrelerine bakmak için Dengeleme menüsünde
boşlukta sağ tıklanarak Yapılandırma penceresinden Genel Değiştirgeler komutu
çalıştırılır (Şekil 2.36). Açılan menüde dengeleme paremetreleri kontrol edilir ve
özellikle serbest dengelemenin yapılacağı koordinat sisteminin WGS84 seçilmesine
dikkat edilir (Şekil 2.37).
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Şekil 2.36 : Dengeleme Parametrelerinin Belirlenmesi

Şekil 2.37 : Dengeleme Paremetrelerinden Koordinat Sisteminin Belirlenmesi
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Dengeleme paremetreleri belirlendikten sonra ağ serbest dengelenir. Ağın
serbest dengelemesi için Dengeleme menüsünden boşlukta sağ tıklanarak Ağı Dengele
komutu çalıştırılır (Şekil 2.38), serbest dengeleme sonuçları Dengeleme menüsünden
boşlukta sağ tıklanarak Sonuçlar penceresinden Ağ komutu çalıştırılır (Şekil 2.39).

Şekil 2.38 : Ağın Serbest Dengelenmesi
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Şekil 2.39 : Serbest Dengeleme Sonuçlarının Alınması

2.11. Uyuşum Testi Yapılması
Dayalı dengelemede sabit olarak kullanılacak olan noktaların belirlenmesi için
noktalar arasında bir uyuşum testi yapılması gerekir. Uyuşum testinin iki veya üç
boyutlu yapılabileceği ve uyuşum testi sonucunun 3 ppm.den küçük olacağı,
B.Ö.H.H.B.Ü.Y.’nin 15 nci Maddesi c fıkrasında belirtilmiştir.
Uyuşum testi; dayalı dengelemede sabit olarak kullanılacak noktaların serbest
dengelemeden elde edilen koordinatları ile yine bu noktaların ölçü epoğuna kaydırılarak
hesaplanan ölçü epoğu koordinatları arasında yapılır.
LGO programında uyuşum testi yapmak için; Araçlar menüsünden Datum
Transformasyon komutu çalıştırılır

(Şekil 2.40).
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Şekil 2.40 : Uyuşum Testi Yapılması İçin Datum Transformasyon Komutunun
Çalıştırılması

Açılan Datum ve Harita penceresinden uyuşum testinin yapılacağı iki koordinat
sistemi seçilir. İlk sistem olarak serbest dengelenmiş proje; ikinci sistem olarak ise, yeni
bir proje açılarak dayanak nokta ölçü epoğu koordinatlarının yüklendiği proje seçilir.
Her iki projede seçildikten sonra Eşleştir komutu çalıştırılır (Şekil 2.41).
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Şekil 2.41 : Uyuşum Testi Yapılması İçin İki Sistemin Belirlenmesi

Uyuşum testinin yapılacağı iki koordinat sisteminin belirlenerek eşleştir
komutunun çalıştırılmasından sonra, seçilen her iki projedeki noktalar ekrana gelir. Her
iki sistemdeki noktaların numaraları aynı ise boşlukta sağ tıklanarak Oto Eşletir (Şekil
2.42) komutuyla, nokta numaraları farklı ise ilgili noktalar üzerinde sağ klik yapılıp
Eşleştir komutu çalıştırılır.
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Şekil 2.42 : Uyuşum Testi Yapılacak Noktaların Eşleştirilmesi

Uyuşum testi yapılacak noktaların eşleştirilmesinden sonra; eşlenen noktalar
Datum ve Harita penceresinin alt kısmında ekrana gelir ve Rapor komutu çalıştırılarak
yapılan uyuşum testinin sonucu elde edilir (Şekil 2.43).
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Şekil 2.43 : Uyuşum Testi Sonucunun Alınması

2.12. Dayalı Dengeleme
GPS tekniğiyle oluşturulmuş ağlarının serbest dengelemesi hiçbir zorlama
olmadan WGS84 elipsoidinde yapılırken, dayalı dengelemesi lokal koordinat sisteminde
bilinen nokta koordinatlarının değişmez (sabit) alınmasıyla yapılır.
Dayalı dengelemeye geçmeden önce; ağın koordinat sistemi, ilgili projenin
özellikler menüsünden (Şekil 2.44) Koordinat penceresindeki Koordinat Sistemi (Şekil
2.45) seçeneği; daha önce Koordinat Sistemleri menüsünden oluşturulmuş olan, lokal
koordinat sistemine ayarlanır.
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Şekil 2.44 : Proje Özellikleri Menüsünün Açılması

Şekil 2.45 : Proje Koordinat Sisteminin Ayarlanması
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Dayalı

dengelemede

sabit

olarak

alınacak

noktaların

bilinen

kesin

koordinatlarının girilmesi için; Dengeleme menüsünden ilgili nokta üzerinde sağ
tıklanarak Özellikler (Şekil 2.46) menüsü çalıştırılır ve açılan Genel penceresinden nokta
türü Kontrol seçilerek, noktalara ait bilinen kesin koordinatlar girilir (Şekil 2.47).

Şekil 2.46 : Nokta Özelliklerinin Ayarlanması
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Şekil 2.47 : Nokta Türü ve Koordinatlarının Değiştirilmesi

Proje koordinat sisteminin belirlenen lokal koordinat sistemine ayarlanması ve
dayanak noktalara ait koordinat değerlerinin girilmesinden sonra, ağın dayalı
dengelemesi yapılır. Dayalı Dengeleme için önce Dengeleme menüsünde boşlukta sağ
tıklanarak Yapılandırma seçeneğinden Genel Değiştirgeler komutu çalıştırılarak
(Şekil 2.48), Koordinat Sistemi Yerel Jeodezik seçeneğine ayarlanır (Şekil 2.49).
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Şekil 2.48 : Dengeleme Menüsü Genel Değiştirgeler Komutunun Çalıştırılması

Şekil 2.49 : Koordinat Sisteminin Ayarlanması
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Dayalı Dengeleme yapmak için Dengeleme menüsünden boşlukta sağ
tıklanarak Ağı Dengele komutu çalıştırılır

(Şekil 2.50), dengeleme sonuçlarını görmek

için ise Dengeleme menüsünden boşlukta sağ tıklanarak Sonuçlar seçeneğinden Ağ
komutu çalıştırılır (Şekil 2.51).

Şekil 2.50 : Ağı Dengele Komutunun Çalıştırılması
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Şekil 2.51 : Ağın Dengeleme Sonuçlarının Alınması

2.13. Sonuç Koordinatlarının Alınması
Proje sonunda noktalara ait Kartezyen, Coğrafi ve Grid koordinat değerleri
Noktalar menüsünden alınır. Koordinat değerleri alınmak istenen noktalar; Ctrl ve Shift
tuşları yardımıyla seçilerek, kopyala yapıştır komutları ile istenen sayısal ortamda
kaydedilebilir (Şekil 2.52).
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Şekil 2.52 : Sonuç Koordinat Değerlerinin Alınması

2.14. C3 ve C4 Derece Noktaların Değerlendirmesi
C3 ve C4 derece noktalar, kendisinden üst derece noktalardan en az iki
bağımsız bazdan elde edilir. C3 ve C4 derece noktalarının değerlendirilmesi, ana ağın
aksine referans epoğunda yapılır. Yani; TUTGA, C1 ve C2 derece noktalardan oluşan
ana ağ ölçü epoğunda değerlendirilip referans epoğuna geri hız hesabı ile dönülürken,
C3 ve C4 derece noktaların değerlendirmesi doğrudan referans epoğunda yapılır.

47

2.15. LGO PROGRAMINDAN RINEX DATA ALMA
Rinex data alınacak noktalar GPS-Değer. Menüsünden belirlenerek üzerinde
sağ tıklanır ve RINEX olarak dışarı aktar komutu çalıştırılır (Şekil 2.53).

Şekil 2.53 : RINEX Data Alma
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3. SONUÇLAR

Günümüzde zaman çok önemli bir faktör haline gelmiş olup, mühendislik
uygulamalarında en az süre ile maksimum doğruluk elde etme düşüncesi ön plana
çıkmıştır. GPS tekniği ile yapılan uydu bazlı mühendislik projelerinde, en az süre ile
maksimum doğrulukta projelerin sonuçlandırılması; arazi çalışmalarında GPS
alıcıları ile belirlenen ölçü yöntemleriyle ölçünün yapılarak data toplanması ile
arazide elde edilen dataların büro da GPS yazılımları yardımıyla değerlendirilmesine
bağlıdır.
Arazi çalışmaları için çeşitli bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar
uygun uydu geometrisi ve en az 4 uydu ile faz başlangıç belirsizliğinin çözülmesi
sonucunda 20 km.ye kadar uzaklıklar için beklenen jeodezik duyarlıkları elde etmeye
yeterli olduğunu göstermektedir.
Post processing denilen GPS datalarının büro da değerlendirilmesi işlemi
için günümüzde çok çeşitli GPS yazılımları vardır. GPS yazılımları ile hem kendi
GPS alıcısının ham dataları hem de GPS yazılımlarının ortak formatı olan RINEX
dataları değerlendirilebilir. Leica Geo Office yazılımı LEICA firması tarafından GPS
alıcılarıyla birlikte verilen en son sürüm GPS değerlendirme yazılımıdır.
Son zamanlarda fazlaca GPS ticari değerlendirme yazılımları olmasına
rağmen, seminer çalışmam da anlattığım LGO yazılımı, editleme ve programın
kullanımı sırasında kullanıcıya çok fazla pratiklik sağlamaktadır. Çünkü LGO ticari
yazılımı, Berlin üniversitesinin bilimsel yazılımı olan ve datum parametrelerinin
belirlenmesi, sabit GPS istasyonlarının deformasyonlarının analizi ve hızlarının
belirlenmesi, plaka hareketlerinin tespiti ve buna bağlı olarak jeodezik çalışmalara
yön verilmesi, ülke jeodezik kontrol ağlarının oluşturulması gibi birçok bilimsel
projelerde kullanılan BERNESSE akademik yazılımı hazırlayanların danışmanlığında
hazırlanmış

olan

bir

ticari

yazılımdır.

Mühendislik

projelerinde

SÜRE,

HASSASİYET ve MALİYET kriterleri arazi çalışmalarında olduğu gibi büro

49

çalışmalarında da çok önemlidir. Dolayısıyla özellikle süre ve hassasiyet kriterlerini
kullanıcıya

fazlasıyla

sağladığı

için,

LGO

değerlendirilmesinde kullanılması tavsiye edilir.

yazılımının

GPS

datalarının
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