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ÖZET 

TEZ BAŞLIĞI             : TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL     

                                      İYONOSFERİK  MODELİN OLUŞTURULMASI                                                   

                                      

 YAZAR ADI  : HACI BAHADIR ATEŞ  

 

  

 Bu çalışmanın amacı lokal iyonosfer modelinin, navigasyon ve GIS amaçlı 

veri toplayıcıları için sağlayacağı katkıların incelenmesidir. Bu amaçla özellikle tek 

frekanslı alıcıların kullanılabilirliği, iyonosfer modellerinin tek frekanslı alıcılarla 

yapılacak ölçme sonuçlarına katkıları araştırılmıştır. Bu çerçevede, çift frekanslı 

alıcılarla toplanan veriler kullanılmış, L3 iyonosferden bağımsız PPP çözümleri 

referans olarak alınmış, aynı veri setinin L1 frekansı iyonosfer modellerle çözülerek 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu çalışma kapsamındaki yapılan değerlendirmelerde 

Bernese 5.0 yazılımı kullanılmıştır. L1 frekansı lokal ve global iyonosfer modelleri 

ile yapılan PPP çözümleri sonucu her iki modele ait değerlerin birbirine yakın olduğu 

görülmüştür. Tek frekanslı GPS alıcılarında PPP yönteminde lokal iyonosfer modeli 

ile birlikte birçok veri merkezlerinde üretilen ve sunulan global iyonosfer modelinin 

de kullanılabileceği tespit edilmiştir. 
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SUMMARY 

TITLE OF THESİS : CONTRIBUTION OF LOCAL IONOSPHERE MODEL    

                                      USING  TUSAGA- AKTIF  GPS NETWORK 

AUTHOR  : HACI BAHADIR ATEŞ 

 

Aim of this study is to investigate the contribution of local ionosphere model 

to the data collectors for navigation and GIS.  For this purpose, the usability of single 

frequency receivers and the contribution of local ionosphere model to the 

measurement results performed with single-frequency receivers were investigated. In 

this context, the data collected with dual-frequency receivers are used; the PPP 

solutions independent from L3 ionosphere was taken as reference, L1 frequency of 

the same data sets is analyzed by ionosphere models and several comparisons were 

made. Bernese 5.0 software is used for the analyses within the scope of this study. 

Close values were obtained for both models by the results of PPP (Precise Point 

Position) solutions performed with L1 frequency local and global ionosphere models.  

As a result of the study, global ionosphere model produced and presented by several 

data centers and local ionosphere model could be used for the single-frequency GPS 

receivers with the PPP method.  
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1. GİRİŞ  

Teknolojinin hızla gelişmesi Jeodezi bilim dalında önemli gelişmeleri 

beraberinde getirmiştir. Bunların en çarpıcı olanı uydu konum belirleme 

sistemleridir. ABD tarafından 1970 lı yıllarda askeri amaçlı kurulan sistem (GPS), 

daha sonra sivil kullanımdaki etkin ve çarpıcı faydaları günlük hayatın içine kadar 

sokulmuştur. Günümüzde GNSS genel adıyla anılan sistemde birden fazla (GPS, 

GLONAS, GALİLEO, COMPASS) uydu sistemi bulunmaktadır.  

Klasik ölçme yöntemlerinde karşılaşılan birçok dezavantajı ortadan kaldırarak, 

daha hassas ölçme sonuçları elde edilmesini sağlayan GPS; yeryuvarının 

modellenmesi, global ve lokal bölgesel hareketlerin incelenmesi, deformasyon 

ölçüleri ile birçok mühendislik projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

GPS ile konum belirlemede istenen hassasiyete göre ve kullanım ihtiyaçlarına 

göre farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlar mutlak 

konum belirleme ve bağıl konum belirleme olarak iki ana başlıkta sınıflandırılırlar. 

Gerçek zamanlı bağıl konum belirleme sisteminde temel yaklaşım, 

koordinatları bilinen sabit noktaya bir alıcının yerleştirilmesi ve ikinci alıcının 

koordinatlarının bu sabit noktaya bağlı olarak belirlenmesidir. Sabit ile gezici 

arasındaki iletişim GPRS, radyo modem, uydu vb. vasıtalarla sağlanır. Bu yöntem 

gerçek zamanlı kinematik (RTK) ölçme olarak adlandırılır. RTK yönteminde 

mesafeye bağlı hatalardan dolayı sabit ile gezici istasyonlar arasındaki uzaklık en 

önemli sınırlayıcı unsurdur. Bu kısıtlamadan kurtulmak için birden fazla sabit 

istasyon fikri yaygınlaşmış [Raquet 1998, Landau et al., 2002] ve bunun sonucunda 

sürekli ölçü yapan CORS (Continuously Operating Reference Station) ağları 

kurulmuş ve bu ağlara ilişkin yeni değerlendirme yöntemleri geliştirilmiştir. 

Bu çerçevede, ABD 1200 istasyonlu NGS-CORS, Almanya 50 istasyonlu 

SAPOS, İsviçre 30 istasyonlu AGNES, Hollanda 32 istasyonlu NETPOS sistemleri 

kurulmuştur. 
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Ülkemizde de bu ağların bir benzeri, 2008 yılında Türkiye Ulusal Sabit GPS 

Ağı (TUSAGA-Aktif) kurulmuştur. Tübitak kamu ve Ar-Ge projeleri kapsamında, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Harita Genel Komutanlığı ‘nın 

(HGK) müşteri kurumlar ve İstanbul Kültür Üniversitesi’ninde (İKÜ) yürütücü 

olduğu projede, 146 adet devamlı gözlem yapan sabit GPS istasyonu ve iki adet 

kontrol merkezi tesis edilmiştir [Eren K. vd., 2006]. Günümüz itibari ile başta 

haritacılık olmak üzere birçok alanda yürütülen çalışmalarda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

CORS ağlarının, temel konum belirleme hizmetlerinin yanı sıra sürekli veri 

toplamaları ve mevcut verilerin sonradan analiz edilmesi ve tektonik çalışmalarda 

kullanılabileceği görülmektedir. Atmosferik modellerin bölgesel ve lokal bazda 

hesaplanabilmesinde de kullanılabileceği açıktır.   

Günümüzde pekçok alanda kullanılan GPS sisteminde uydu sinyallerine 

etkileyen birçok hata kaynakları bulunmaktadır. GPS uydu sinyalleri iyonosfer, 

troposfer olmak üzere atmosferden geçerek alıcıya ulaşmaktadır. Atmosfer 

tabakasındaki farklılık uydu sinyallerinin hem izlediği yolda hem de hızında 

değişimlere neden olmaktadır. İyonosfer, hava moleküllerinin iyonlaşmış halde 

bulunduğu ve elektrik iletkenliğini kazandığı atmosfer tabakasıdır.  İyonosfer 

tabakasında bulunan ve atomlardan kopmuş serbest elektronlar elektromanyetik 

dalgaların yayılmasını etkilemektedir. İyonlaşma ve serbest elektronların sayısı 

güneş ışımasına bağlıdır. Dolayısıyla iyonosferin elektromanyetik dalgalar 

üzerindeki etkisi geceye göre gündüz daha fazladır.  

İyonosfer tabakasında bulunan iyonlaşmış serbest elektronlar GPS kod 

ölçümlerini geciktirirken, taşıyıcı faz ölçümlerini hızlandırır. Dolayısıyla çift 

frekanslı GPS alıcıları ile bu iki frekansta yapılan gözlemlerin birleştirilmesi, 

iyonosferik etkilerin giderilmesi için en etkili ve kolay yöntemdir. 

İyonosfer tabakasındaki elektron yoğunluğu değişimini gösteren parametre 

TEC (Total Elecktron Content) olarak adlandırılır. TEC iyonosferdeki 1 m² kesitli 

silindir boyunca toplam serbest elektron miktarı olup, TECU birimi ile ifade edilir. 1 
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TECU =1016 elektron/m²’dır [Schaer, 1999]. İyonosferik hatadan dolayı meydana 

gelen 1 TECU, ilk frekansda 0.162 m/TECU lik hataya eşittir [Wielgosz et al., 2003]. 

İyonosfer tabakasındaki elektron miktarları çeşitli matematiksel modellerle 

ifade edilmektedir. Bunlar lokal iyonosfer modeli ve global iyonosfer modelidir. 

Lokal iyonosfer modelinde TEC haritası L1 ve L2 faz ölçülerinin farkına eşit olan L4 

doğrusal kombinasyona TAYLOR açılımı uygulanarak elde edilir. Global iyonosfer 

modelinde ise TEC haritası Lokal Modeldeki TAYLOR açılımı yetersiz kaldığından 

dolayı küresel harmonik açılım kullanılarak elde edilir. 

İyonosferin lokal modellenip kullanımı ile ilgili litaratürde şu çalışmalar vardır; 

Lokal iyonosfer modeli oluşturulup bu modele ait TEC değerleri CODE veri merkezi 

tarafından üretilen küresel iyonosfer modeline ait TEC değerleri ile karşılaştırmış, 

iyonosferdeki değişimlerin koordinatlara etkisini ortaya koymuştur [Aslan, 2004]. 

Bölgesel iyonosfer modellerine ait TEC değerleri, kriging, multiquadretic yöntemleri 

ile enterpolasyon edilerek, GIM tarafından üretilen TEC ile karşılaştırılmış ve 

sonuçların yakın olduğu görülmüştür [Wielgosz et al., 2003]. İyonosfer tabakalarının 

karakteristiğini belirlemek için lokal iyonosfer modeli oluşturulmuş, oluşturulan 

lokal iyonosfer modeli ile iyonosfer tabakalarına ait TEC değerleri hesaplanmıştır 

[Othman, 2002]. İyonosferik bozukluklara neden olan güneş ve geomanyetik 

aktiviteler, lokal iyonosfer modeli oluşturulması sonucu oluşan TEC değerleri ile 

analiz edilmiştir [Chen, 2004]. 

GPSin temel kullanımı olan gerçek zamanlı navigasyon hizmeti, belirli bir 

doğruluğa sahiptir. Gerçek zamanlı kullanımda sınırlayıcı faktörlerin başında 

yörünge bilgilerinin doğruluğu ve atmosferik etkiler sıralanabilir. Tek alıcıyla 

yapılan ölçmelerin gerçek zamanlı olarak değerlendirilmemesi durumunda, hassas 

yörünge bilgilerini kullanmak ve atmosferik etkileri hassas bir şekilde ele almak 

mümkündür. Bu şekilde elde edilen çözümler günümüzde PPP (Precise Point 

Positioning) Hassas Konum Belirleme tekniği olarak adlandırılmaktadır. 

PPP ile konum belirleme tekniğinde genel olarak; çift frekanslı GPS alıcılarının 

iyonosferden bağımsız kod ve faz ölçüler kullanılmaktadır. Burada kullanılan, çift 

frekanslı alıcılar navigasyon cihazlarının aksine, oldukça pahalı cıhazlardır. Tek 
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frekanslı navigasyon tipi cıhazlarla PPP çözümünü gerçekleştirmek GIS amaçlı veri 

toplama başta olmak üzere pekçok alanda önemli bir karşılık bulacağı açıktır. 

 Bu çalışma bu amaç gözetilerek gerçekleştirilmiş ve lokal iyonosfer 

modelinin gerçek zamanlı olmayan navigasyon, araç izleme sistemleri ve GIS amaçlı 

veri toplayıcıları için sağlayacağı katkıların incelenmesi hedeflenmiştir. 

Bu amaçla özellikle tek frekanslı alıcıların kullanılabilirliği, iyonosfer 

modellerinin tek frekanslı alıcılarla yapılacak ölçme sonuçlarına katkıları 

araştırılmıştır. 

Bu çerçevede, çift frekanslı alıcılarla toplanan TUSAGA-Aktif verileri 

kullanılmıştır. L3 iyonosferden bağımsız PPP çözümleri referans olarak alınmış, aynı 

veri setinin L1 frekansı iyonosfer modellerle çözülerek karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Bu çalışma kapsamındaki yapılan değerlendirmelerde Bernese 5.0 yazılımı 

kullanılmıştır. L1 frekansı lokal ve global iyonosfer modelleri ile yapılan PPP 

çözümleri sonucu her iki modele ait değerlerin birbirine yakın olduğu görülmüştür. 

Tek frekanslı GPS alıcılarında PPP yönteminde lokal iyonosfer modeli ile 

birlikte birçok veri merkezlerinde üretilen ve sunulan global iyonosfer modelinin de 

kullanılabileceği görülmüştür. 

Çalışmanın birinci bölümünde giriş kısmı bulunmaktadır. Burada çalışmanın 

amacından, yapılan uygulamalardan ve sonuçlardan bahsedilmiştir. Çalışmanın ikinci 

bölümünde GPS de kullanılan ölçüler hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmanın 

üçüncü kısmında GPS sürekli gözlem yapan ağlardan bahsedilmiştir. Çalışmanın 

dördüncü kısmında iyonosfer tabakası ve iyonosfer modellerinden bahsedilmiştir. 

Çalışmanın beşinci kısmında mutlak konum belirleme yöntemi olan PPP (Precise 

Point Positioning) den bahsedilmiştir. Çalışmanın altıncı kısmında sayısal uygulama 

bulunmaktadır. Çalışmanın yedinci kısmında sonuçlardan bahsedilmiştir. 
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2. GPS (Global Positioning System) 

  GPS; uydu sinyallerini kullanarak dünya'nın her yerinde, her türlü hava 

şartlarında ortak bir referans sistemi içinde anında ve yüksek doğrulukla konum, hız 

ve zaman belirlemeye yarayan bir navigasyon sistemidir. ABD tarafından 1960 lı 

yıllarda Polaris füzelerinin yönlendirilmesi için askeri amaçlı olarak başlayan sistem 

Amerika’da savunma amaçlı kurulmuştur; günümüzde geliştirilerek birçok alanlarda 

da kullanılmaya başlanmıştır. GPS sistemi 3 bölümden oluşmaktadır. Bunlar; uydu 

bilgilerini içeren uzay bölümü, bu uyduların kontrolünün sağlandığı kontrol bölümü 

ve kullanıcı bölümüdür. 

 GPS sisteminde fiziksel etkilerden kaynaklanan ve modellemelerdeki 

sınırlayıcı faktörler genel itibariyle hata kaynakları olarak adlandırılabilirler. Bunlar; 

uydu efemeris hataları, uydu saati hataları, iyonosfere bağlı hatalar, troposfere bağlı 

hatalar, sinyal yansıması (multipath) etkisi hatası, alıcı anteni faz merkezi hatası, 

taşıyıcı faz dalga belirsizliği ve taşıyıcı faz dalga kesikliği (cycle slip) olarak ifade 

edilebilir. 

 GPS uyduları konum belirleme amaçlı olarak iki temel frekansa sahiptir. Bu 

frekanslar L1 ve L2’dir.  Bu frekanslardaki taşıyıcı dalgalar kod ölçüleri ve 

navigasyon mesajı verileri ile modüle edilmiştir. Başka bir deyişle, burada iki temel 

büyüklük ölçülmektedir. Bunlar, kod ölçüleri (pseudoranges) ve taşıyıcı dalganın 

fazıdır.  

2.1 Kod Pseudorange Gözlemleri ile Ölçüm 

Pseudorange, sinyalin uydudan çıkış anı ile alıcıya ulaştığı ana kadar arada 

geçen zamanın ışık hızı ile ölçeklendirilmesiyle elde edilen uydu-alıcı uzaklığıdır. 

Saat hatalarının olmadığı, uydudan alıcıya ulaşan sinyalin atmosferik etkilerinin 

bulunmadığı kabul edilirse Pseudorange, 

푃 = 푐 (푡 푡 ) 

Olarak ifade edilmektedir.   
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Saat hataları ve atmosferik etkiler eklenerek; a uydu numarasını b alıcı 

numarasını göstermek üzere L1 ve L2 sinyalleri için kod pseudorange gözlem 

eşitlikleri aşağıda şekilde formüle edilmiştir. 

푃 , = 푃 + 푐(∆푡 − ∆푡 ) + 퐼 + 푇                                                      (2.1) 

 

푃 , = 푃 + 푐(∆푡 − ∆푡 ) + 퐼 + 푇                                    (2.2) 

 

Bu eşitlikte;    

푡    : Sinyalin uyduyu terk ettiği andaki GPS zamanı 

푡     : Sinyalin alıcıya ulaştığı andaki GPS zamanı 

∆푡  : Uydu saati zamanı ile GPS zamanı arasındaki fark 

∆푡  : Alıcı saati zamanı ile GPS zamanı arasındaki fark 

퐼    : İyonosferik Etki 

푇   : Troposferik etki 

푐    : Işık hızı (299792458 m/sn) 

푃  : Uydu ile alıcı arasında, sinyalin uydudan ayrıldığı ve alıcı tarafından alındığı 

epoklardaki toposentrik uzunlukdur [Yıldız ve Kahveci, 2001]. 

2.2 Faz Gözlemleri İle Ölçüm 

Taşıyıcı faz ölçmelerinde, uydudan gönderilen ve alıcıda kaydedilen taşıyıcı 

sinyal ile alıcı içinde üretilen sinyalin fazlarının karşılaştırılması yapılmaktadır. Faz 

gözlem modeli aşağıdaki eşitlikte gösterildiği gibi formüle edilmiştir. 

휑 (푡) = 휑 (푡) − 휑 (푡) + 푁                   (2.3) 

 

Bu eşitlikte a, b sırasıyla uydu ve alıcıyı temsil etmek üzere; 
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휑 (푡)  : Dalga boyu biriminde faz gözlemi, 

휑 (푡)  : Alıcı tarafından t zamanında kaydedilen sinyal fazı, 

 휑 (푡) : t zamanında alıcıda üretilen sinyal fazı, 

푁       : Başlangıç epokundaki faz başlangıç bilinmeyenidir. 

Bu eşitliğe iyonosferik ve troposferik etkiler eklenirse, faz gözlem modeli aşağıdaki 

eşitlikteki gibi olur; 

휑 , (푡) = 휑 푡 −
푃
푐 −

퐼 푇
푐 − 휑 (푡 ) + 푁                                                    (2.4) 

 

휑 , (푡) = 휑 푡 −
푃
푐 −

퐼 푇
푐 − 휑 (푡 ) + 푁                                                    (2.5) 

                                               

Bu eşitliklerde 1 ve 2 sırasıyla L1 ve L2 sinyallerini temsil etmek üzere; 

휑 , , 휑 ,       : Alıcının kaydettiği faz değerleri, 

퐼                   : İyonosferden kaynaklanan faz gecikmesi, 

 푇                 : Troposferden kaynaklanan faz gecikmesi, 

  푁 , 푁        : Faz başlangıç bilinmeyenlerini, 

ifade eder [Yıldız ve Kahveci, 2001]. 

 

2.3 GPS Çözümlerinde Kullanılan Ölçülerin Doğrusal 

Kombinasyonları 

GPS çözümlerinde kullanılan iki temel frekansın yanında bu çalışmada 

kullanılan L3 ve L4 doğrusal kombinasyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 2.1. Ölçümlerin Doğrusal Kombinasyonların gösterimi [Wild, 1994]. 

 

Doğrusal 
Kombinasyon  

(LC) 
Açıklama λ (Dalga 

boyu) (m) 

LC Çarpanı 

Κ1,1  K1,2 

L1 L1 orjinal 0,19 1 0 

L2 L2 orjinal 0,24 0 1 

L3 
İyonosferden 

bağımsız - 
푓

푓 − 푓
= 2.5 −

푓
푓 − 푓

= −1.5 

L4 
Geometriden 

Bağımsız - 1 -1 

 

Yukarıdaki Tablo 2.1’ de belirtilen kombinasyonlar, iyonosfer ile ilgili 

bilgilerin elde edilmesi ve konum belirleme çözümlerinde kullanılmaktadır. 

2.3.1 İyonosferden Bağımsız Doğrusal Kombinasyon(L3) 

 İyonosferden bağımsız doğrusal kombinasyonda iyonosfer hatası elimine 

edilir. Faz ölçüleri için L3 eşitliği [Hugentobler, et al., 2001], 

푳ퟒ = −휶
ퟏ
풇ퟏ

ퟐ −
ퟏ
풇ퟐ

ퟐ 푭ퟏ(풛)푬풗(휷, 풔) + 푩ퟒ                                                                     (2.6) 

                                                       

Biçiminde formüle edilir. 

Burada; 

푓 , 푓 : GPS taşıyıcı frekansları,  

göstermektedir. 

Aynı eşitlik kod ölçüleri için kullanılırsa; 
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퐿 = 휃
1

푓 − 푓
(푓 ⋌  푛 − 푓 ⋌ 푛 )                                                                     (2.7)    

                                                                                                    

eşitlik formülü uygulanır.        

  

Buradaki 휃 uydu ile alıcı arasındaki uzaklığı, troposferik gecikmeyi ve uydu 

alıcı saat hatalarını içermektedir [Hugentobler, et al., 2001]. 

2.3.2 Geometriden bağımsız doğrusal kombinasyon (L4) 

 Geometriden bağımsız doğrusal kombinasyon L1 ve L2 faz ölçüleri farkına 

eşittir  [Hugentobler, et al., 2001], [Schaer, 1999]. 

퐿 = 퐿 − 퐿  

Bu eşitlik en küçük kareler ilkesine göre açılırsa; 

퐿 = −훼
1

푓
−

1
푓

퐹 (푧)퐸 (훽, 푠) + 퐵                                                                        (2.8) 

                                                    

Şeklinde ifadesini bulur. 

Bu eşitlikte geçen; 

훼              : Sabit (4.03 ∗ 10 푚푠 푇퐸퐶푈 ) 

퐹 (푧)퐸    : İzdüşüm fonksiyonu 

퐸 (훽, 푠)   : β Enlemi ve s güneş sabit boylamının fonksiyonu olan düşey TEC             

퐵4            : İyonosferik kayma 

Sembolleri ile ifade edilmiştir. 

 L4 ile düşey TEC değeri elde edilir. Bu kombinasyon, alıcı saat hataları, 

istasyon koordinatı gibi geometrik değerlerden bağımsızdır.   
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3. GPS SÜREKLİ GÖZLEM AĞLARI 

  GPS verilerinin uluslararası standartlarda toplanıp değerlendirilmesi, herkes 

tarafından kullanılması ve çok yönlü izleme sistemi haline getirilmesi amacıyla 

sürekli gözlem yapan istasyonlar kurulmuştur. Bu istasyonlardan biri olan IGS 

Uluslararası GPS sistemi (International GPS service) 1992 yılında veri toplamaya 

başlamıştır. IGS IAG (International Association of Geodesy) tarafından, GPS 

bilgilerini kullanarak jeodezik ve jeofiziksel araştırmaları yapan uluslararası bir 

kurumdur. 

Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli kurum, üniversite ve araştırma merkezlerinin 

katkılarıyla oluşturulmuştur. IGS bilimsel amaçlı ve mühendislik uygulamaları için 

yeterli doğrulukta kullanılabilecek GPS ölçülerinin toplanması ve arşivlenmesinden 

sorumludur. Dünyada IGS istasyonlarının dağılımı aşağıdaki Şekil 3.1’de 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.1. IGS Ağı (http://igscb.jpl.nasa.gov/network/netindex.html) 
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IGS istasyonun yanında ABD’de 1200 istasyonlu NGS-CORS, Almanya’da 50 

istasyonlu SAPOS, İsviçre’de 30 istasyonlu AGNES, Hollanda’da 32 istasyonlu 

NETPOS CORS ağları kurulmuştur. 

IGS sistemi ile jeodezik sistemlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yer dönme 

parametrelerinin belirlenmesi, deniz ve buzullardaki değişimlerin incelenmesi, uydu 

yörünge bilgilerinin hesaplanması, atmosferdeki su buharı değişimlerinin ve 

meteorolojik dataların belirlenmesi yapılabilmektedir. 

 IGS ürünleri; yüksek doğrulukta GPS uydu efemerisi, yer dönme 

parametreleri, IGS istasyon koordinat ve hızları, GPS uyduları ve GPS istasyonları 

saat bilgileri, troposferik zenit gecikme değerleri hesabı, yörünge bilgileri, saat 

parametreleri, kutup parametreleri, iyonosfer modelleri, alıcı anteni kalibrasyonu 

olarak sıralanabilir. 

 IGS istasyonlarından 4 tanesi de ülkemizde bulunmaktadır. Bu istasyonlar; 

Ankara’da Harita Genel Komutanlığı idaresindeki ANKR, İstanbul’da İTÜ Jeodezi 

Anabilim Dalı idaresindeki ISTA, Gebze’de TÜBİTAK idaresindeki TUBI, 

Trabzon’da KTÜ idaresindeki TRAB' dır. Ülkemizde de gerçek zamanlı TUSAGA-

Aktif sürekli gözlem yapan GPS istasyonları kurulmuştur. 

3.1 TUSAGA-Aktif 

Ülkemizde de GPS alanındaki gelişmelere paralel olarak, 2008 yılında 

TUSAGA-Aktif özel adıyla bir CORS GPS ağı kurulmuştur. Tübitak kamu ve Ar-Ge 

projeleri kapsamında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Harita Genel 

Komutanlığı‘nın (HGK) müşteri kurumlar ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) 

de yürütücü olduğu projede, 146 adet devamlı gözlem yapan sabit GPS istasyonu ve 

iki adet kontrol merkezi tesis edilmiştir. TUSAGA-Aktif istasyon verileri başta 

haritacılık olmak üzere birçok alanda yürütülen çalışmalarda yaygın olarak olarak 

kullanılmaktadır. 146 adet TUSAGA-Aktif istasyonlarının arasındaki mesafeler 

yaklaşık 90 km dir. Bu istasyonlar Şekil 3.2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.2. TUSAGA-Aktif İstasyonları  
 

    

TUSAGA-Aktif istasyonlarıdan ana merkeze, sabit telefon (Modem, ISDN), 

kiralık hatlar (leased lines), ADSL Internet (NTRIP), GSM, GPRS/EDGE ve Internet 

(NTRIP), vasıtası ile GPS verileri gelmekte; ana merkezde atmosfer ve diğer hatalar 

modellenerek RTK/DGPS düzeltmeleri gerçek zamanda hesaplanıp, RTCM 

formatında GPRS/EDGE üzerinden konumlama için gezici GNSS alıcılarına 

gönderilmektedir. 

TUSAGA-Aktif istasyonları Şekil 3.3’de görüldüğü üzere zemin pilye ve çatı 

pilye tesislerinden oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

           a-Zemin Pilye                                            b-Çatı Pilye 

 

 
Şekil 3.3. TUSAGA-Aktif zemin tesisleri 

 



13 

TUSAGA-Aktif istasyonlarının kabinetinde sıcak hava egsoz sistemi, fanlar, 

sigorta seti, terminal bağlantıları, alçak voltaj koruyucu, haşere engelleyici, GPRS ve 

ADSL modem, bluepower şarjör, topraklama hattı, Trimble Netr5 kontrol paneli 

bulunmaktadır.  

TUSAGA-Aktif istasyon yer seçimi; sağlam zemin (heyelan bölgesi dışında) 

olması, ufkun açık olması, multipath olmaması, elektrik bulunması, telefon, ADSL 

veya GPRS\EDGE iletişim olanaklarının bulunması, alıcının muhafaza edileceği 

mekan bulunması, anten, alıcı ve çevre güvenliğinin sağlanmış olması, bakım için 

giriş çıkışa müsait olması gibi parametreler dikkate alınarak yapılmıştır. 

TUSAGA-Aktif sisteminde kontrol merkezi; referans istasyonlarındaki alıcıları 

yönetir ve kontrol eder, referans istasyonu GPS ölçülerini gerçek zamanda indirip 

kaydeder, GPS ölçüleri ile ilgili kalite kontrolü yapar, sıkıştırır ve RINEX 2.11 

formatına çevirir, ölçüleri ftp sunucusuna transfer eder, postprocessing ile yüksek 

duyarlıkta baz ve dengeleme hesabı yapar, gerçek zamanda tüm istasyonlara ait baz 

ve dengeleme hesapları yapar ve ağın analizini gerçekleştirir, troposfer ve iyonosferi 

modeller, ağ içinde kullanılacak RTK/DGPS düzeltme değerlerini hesaplar, gerçek 

zamanda standart formatlarda veri ve düzeltmeleri yayınlar (RTCM V2.1, 2.2, 

2.3,3.0,3.1 vd), kullanıcıları yönetir ve yönlendirir, web hizmetlerini sunar,  gezici 

alıcıların gerçek zamanda koordinatlarını belirler. 

TUSAGA-Aktif sisteminde gerçek zamanlı anlık konum belirleme için 3 

teknik kullanılmaktadır. Bunlar; FKP tekniği, VRS tekniği ve MAC tekniğidir.  

FKP (Flachen Korrectur Parameter)  tüm CORS ağı kullanılarak her bir sabit 

istasyonda atmosferik düzeltmeler ve taşıyıcı faz düzeltmeleri hesaplanmaktadır  

[Wubbena et al., 2001, Vollath et al., 2000; 2001]. Düzeltme parametrelerinin 

hesabında yüzeyler referans olarak kullanılır. Bu sebepten dolayı alan düzeltme 

parametreleri tekniği olarak da anılır. Koordinatları bilinen noktalar arasındaki 

düzeltme parametreleri, ana yönlerdeki eğim değerleri ile tanımlanır. Bu yüzeyi 

tanımlayan parametreler alan düzeltme parametreleri olarak adlandırılır. Yayın 

formatı RTCM 2.3’dır. 
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VRS (Virtual Reference Stations) uygulamasında CORS ağındaki kontrol 

merkezi ile gezici arasındaki iki yönlü iletişim bulunur. Gezici, yaklaşık 

koordinatlarını kontrol merkezine gönderir. Kontrol merkezi de tüm ağ bilgilerini 

kullanarak söz konusu gezici konumu için VRS referans istasyonu oluşturmaktadır. 

VRS yönteminde tüm ağdan oluşturulan düzeltmeler, gezicinin hemen yakınında 

oluşan sanal bir referans İstasyonu üzerinden yayınlanmaktadır. Yayın Formatları 

CMR+, RTCM 3.1’dir. 

MAC (Master-Auxiliary Concept) yöntemi, bir adet ana istasyon (master) ve 

birden çok yardımcı istasyondan (auxiliary) oluşan ağ içerisinde gezici alıcının 

konumunun belirlenmesine dayanır. Veri iletişimindeki hacmi küçültmek için ağdaki 

bir istasyon master ve diğerleri de yardımcı istasyonlar olarak seçilmektedir. Yayın 

formatı RTCM 3.1.Net’dir. 
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4. İYONOSFER 

4.1 Tanım 

Atmosfer tabakasındaki kırılma indisindeki farklılık uydu sinyallerinin hem 

izlediği yolda hem de hızında değişimlere neden olur. İyonosfer, hava moleküllerinin 

iyonlaşmış halde bulunduğu ve elektrik iletkenliğini kazandığı atmosfer tabakasıdır. 

İyonosfer tabakasında bulunan ve atomlardan kopmuş serbest elektronlar 

elektromanyetik dalgaların yayılmasını etkilemektedir. İyonlaşma ve serbest 

elektronların sayısı güneş ışımasına bağlı olmakta olup, dolayısıyla iyonosferin 

elektromanyetik dalgalar üzerindeki etkisi geceye göre gündüz daha fazladır.  

İyonosfer tabakası serbest elektron ve pozitif yüklü iyonlar, güneş ışınları ve 

iyonize olmuş gazlardan oluşmaktadır. Bu atmosfer tabakası 60 km ile 1100 km lik 

yükseklik alanında bulunmaktadır. Ayrıca iyonlaşmanın da olduğu tabakadır. 

İyonosfer tabakasını etkileyen faktörler; gece-gündüz, mevsim değişimleri, coğrafi 

konum, güneş aktiviteleridir.   

Güneş lekesi sayısı güneşin iyonosfer üzerindeki etkilerini gösterir. Bu etkiler 

R=10*g+f şeklinde formüle edilirse; R güneş lekesi sayısı, g güneş lekesi gruplarını, 

f bireysel lekelerin sayısını göstermektedir [Wild, 1994].  

İyonosfer tabakasındaki hareketlilik dünyamızda aydınlık olan kısmında 

artarken, karanlık olan kısımda da azalmaktadır [Hunsucker and Hargreaves, 2003]. 

İyonlaşmanın en fazla olduğu saat 14:00 civarıdır. İyonosfer tabakasında bulunan 

elektron yoğunluğunu belirten birim TEC (Toplam elektron yoğunluğu) dir. TEC 1 

m2 tabanlı silindir içerisindeki toplam elektron sayısına denir. Birimi TECU’dur. 1 

TECU, 1016el/ m2’dir [Schaer, 1999], [Wielgosz et al., 2003].   

İyonosferin içeriği çeşitli yüksekliklerde değiştiği için belirli katmanlara 

ayrılmıştır. Bu katmanlar D,E,F1 ve F2 dir. (Şekil.4.1) 
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Şekil 4.1. İyonosfer Tabakası Katmanları   
 

 

Yerkabuğuna en yakın katman D katmanıdır. 60-85 km yükseklikteki alandır. 

Bu katman aynı zamanda iyonlaşmanın da en az olduğu alandır. Bu katmanda sadece 

gündüzleri iyonize görülür. E katmanı 85-140 km yükseklikteki alandır. E katmanı 

da öğle vaktinde maksimum iyonlaşma seviyesine ulaşır. Gün batımına doğru 

iyonlaşması azalmaya başlar ve gece yarısı tamamen kaybolur. Bu katmanda ayrıca 

beklenmedik zamanlarda iyonize gazlar bulut şeklinde belirli bölgelerde toplanır.  D 

ve E katmanları güneş tepede iken en aktif haldedirler. F1 katmanı 140-200 km 

yükseklikteki alandır. GPS sinyalinin %10 burada gecikmeye uğrar  [Parkinson ve 

Spilker, 1996]. Bu katmanın iyonizasyon yoğunluğu güneşin açısıyla değişir. F2 

katmanı 200-1000 km yükseklikteki alandır. F2 katmanı iyonlaşmanın en çok olduğu 

katmandır. Bu katmanda elektron yoğunluğu zaman, mevsim ve güneş lekesine göre 

değişmektedir. İyonosfer katmanlarındaki elektron yoğunluğu aşağıdaki Tablo 4.1.de  

görülmektedir. 
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Tablo 4.1., İyonosfer Katmanlarındaki Elektron Yoğunluğu 

 

 D E F1 F2 

Yükseklik (km) 60-85 85-140 140-200 200-1000 

Elektron yoğunluğu ( 3cm ) 

Gündüz 

2 410 10  510  53*10  55 *10  

Elektron yoğunluğu    ( 3cm ) 

Gece 

- 32 *10  310  53*10  

Nötr gazların yoğunluğu 

( 3cm ) 

1510  122 *10  1010  6 1010 10  

 

 

İyonosfer coğrafi özellikleri bakımından 3 bölgede incelenir. Bu bölgeler 

ekvatoral, orta enlem, kutup auroral bölgeleridir 

 

 Ekvatoral bölge elektron yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir. Yoğunluğun 

fazla olmasının sebebi yüksek seviyede iyonlaşma ve güneş ışınlarıdır. Bu bölgede 

meydana gelen iyonosferik aktiviteye ekvatoral ya da appleton anomalisi adı 

verilmektedir [Aslan, 2004]. 

Orta enlem bölgesinde iyonosfer sakin ve az değişkenlik gösterir. Ülkemiz de 

bu bölgede bulunmaktadır. 

Kutup ve auroral bölgesinde (Yüksek Enlem Bölgesi) iyonlaşma, güneş ışınımı 

dışında parçacıkların birbiri ile çarpışması ile de gerçekleşir. Elektron yoğunluğu 

ekvatora göre daha düşüktür fakat kısa dönemli değişimler ekvatora göre fazladır. 

İyonosfer bölgeleri şekil 4.2’de  gösterilmiştir. 
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Şekil 4.2. İyonosfer Bölgeleri 

 

İyonosfer tabakasındaki değişimler GPS ile belirlenebildiği gibi, yere 

konuşlandırılmış; iyon sondası, tutarsız dağılma radarları, yatık geri saçılım radarları 

ile de belirlenebilmektedir [Komjathy, 1997].  

4.2 Elektromanyetik Dalgaların İyonosfer Tabakasındaki 

Yayılması 

İyonosfer tabakasında 30 Mhz ve altındaki frekanstaki dalgaları yansıtılır, 50 

Mhz in üstündeki dalgalar ise gecikme, zayıflama gibi etkenlere maruz kalır [Schaer,  

1999].  

Elektromanyetik dalgalar iyonosfer tabakasından geçerken kırılmaya uğrar. 

Aynı durum GPS sinyalleri için de geçerlidir. Bu dalgaların yayılımını gösteren 

kırılma indisi eşitliği; 

n = c/v                                                                                                                 (4.1) 

              

Orta Enlem Bölgesi 

Orta Enlem Bölgesi 

Ekvatoral Bölgesi 

Kutup ve auroral 
Bölgesi 

Kutup ve auroral 
Bölgesi 
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şeklinde formüle edilmiştir. Burada; 

c : Işığın boşluktaki hızı, 

v : Elektromanyetik dalganın ortamdaki hızıdır. 

Atmosfer kırılma indisi bakımından iki temel katmana ayrılır; düşük atmosfer 

(troposfer) için n>1, üst atmosfer (iyonosfer, magnetosfer) için ise n<1 dir. 

İyonosferdeki kırılma indisi np frekans bağımlıdır. İyonosfer saçıcı bir ortam 

olduğundan iki frekansın kombinasyonu ile iyonosferik etki giderilebilmektedir 

[Wild,  1994].  

İyonosfer kırılma indeksi aşağıdaki Eşitlik 4.2’deki gibi formülüze edilir 

[Brunner and Gu, 1991]. 

푛 = 1 −
2푋(1 − 푋)

2(1 − 푋) − 푌 푠푖푛 휗 ∓ 푌 푠푖푛 휗 + 4푌 푐표푠 휗(1 − 푋)
                     (4.2) 

                     

Bu eşitlikte; 

푋 = 푓 푓⁄   

푌 = 푓 푓⁄  

푓 = 푃푙푎푧푚푎 푓푟푒푘푎푛푠ı =
푁 푒

휀 푚 4휋  

푓 = 퐺푦푟표푓푟푒푘푎푛푠ı =
휇 푒퐻
2휋푚  

 

Burada; 

  푓 : Elektromanyetik dalganın frekansını 

푁  : Elektron yoğunluğunu (el/m3), 

푒   : Elektron yükünü,  
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푚 : Elektron kütlesi, 

휀   : Serbest uzaydaki dielektrik sabiti, 

퐻  : Jeomanyetik alanın genliği 

휇  : Boşluktaki geçirgenlik 

휗   : Gelen dalganın ilerleme yönü ile manyetik alan arasındaki açıyı  

ifade etmektedir. 

GPS’te kullanılan frekanslar için dünyanın manyetik alanını içeren terimlerin 

bir kısmı ve elektron çarpışmaları ihmal edildiğinde kırılma indisi Eşitlik 4.3’deki 

şeklinde olur [Hartman and Leitinger, 1984], [Wild, 2004]. 

푛 = 1 −
푓

푓 ∓ 푓푓 |푐표푠 |                                                                                                 (4.3) 

  

Dünyanın manyetik alanının boylamsal etkileri yok sayılıp gerekli 

düzenlemeler yapılırsa  faz ölçüleri (f frekansındaki) için kırılma indisi, 

 

푛 = 1 −
40.30

푓  푁                                                                                                              (4.4) 

 

Elde edilir. Aynı işlemler kod ölçüleri için yapılırsa, 

푛 = 1 +
40.30

푓  푁                                                                                                              (4.5) 

 

eşitliği elde edilir. İyonosferin kırılma indisi bilindiğinde iyonosferden kaynaklanan 

grup gecikmesi, faz ilerlemesi, Doppler kayması gibi etkiler hesaplanabilir. Alıcı R 

ve uydu S ile arasındaki uzaklığı aşağıdaki Eşitlik 4.6’daki gibi yazılır. 
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푆 = 푛 푑푠                                                                                                                        (4.6)  

 

İonosferik mesafe düzeltmesini aşağıdaki Eşitlik 4.7’deki gibi yazabiliriz [Spilker, 

1978]; 

∆푑 =
∓푎 푇퐸퐶

푓
       푖 = 1,2                                                                                          (4.7)  

  

Burada;                                                

∆푑
  
: i frekansındaki iyonosferik mesafe düzeltmesini, 

푓         : GPS taşıyıcı frekanslarını, 

푇퐸퐶    : Toplam elektron içeriğini, 

+          : Kod ölçüleri işaretini, 

-           : Faz ölçüleri işaretini, 

푎          : sabiti (40.3 ) göstermektedir. 

4.3 Temel İyonosfer Modeli : Klobucher  

İyonosfer günümüze kadar tek frekanslı GPS alıcıları için çeşitli yöntemlerle 

modellenmeye çalışılmıştır.  Bu modellerden biriside Klobuchar Modelidir. 

Tek frekanslı GPS kullanıcıları için Klobuchar tarafından 1986 yılında 

geliştirilmiştir. Bu modelde gece ve gündüz ölçümlerine göre iyonosfer yoğunluğu 

hesaplanmıştır. Bu modele ait iyonosfer bilgileri GPS Broadcast mesajında 

iletilmektedir. Genişlik ve periyot aşağıdaki Eşitlik 4.8 ve 4.9 daki şekilde 

gösterilmiştir. 
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퐴 = 훼İ
İ

(푆)İ                                                                                                                     (4.8) 

푃 = 훽İ
İ

(푆)İ                                                                                                                     (4.9) 

Bu eşitliklerde; 

퐴         : Genişlik 

 푃        : Periyot  

훼İ, 훽İ  : İyonosfer katsayıları 

푆        : İyonosfer geçiş noktasının geomanyetik boylamdır. 

 

Şekil 4.3. Klobuchar İyonosfer Modeli [Wild, 1994] 

 

Maksimum iyonosfer değeri Şekil 4.3’de görüldüğü gibi 14:00’da 

oluşmaktadır. Bu model iyonosfer hatasını %50 oranında elimine etmektedir [Wild, 

1994]. 
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4.4 GPS Ölçüleri ile Toplam Elektron Yoğunluğunun Elde 
Edilmesi 

GPS sinyalleri kullanılarak TEC değerlerinin elde edilmesi, iyonosferin 

yapısını anlamak için kullanılan hızlı ve maliyeti düşük bir yöntemdir. İyonosfer 

tabakasında bulunan, elektron yoğunluğunu belirten birim TEC’dir. TEC 

iyonosferdeki 1 m² kesitli silindir boyunca toplam serbest elektron miktarı olup 

TECU birimi ile ifade edilir. 1 TECU = 1016 elektron/m² dir [Schaer, 1999]. TEC, 

STEC ve VTEC olmak üzere iki şekilde ifade edilir. STEC, alıcı ile uydu arasındaki 

hat üzerinde hesaplanan eğik toplam serbest elektron miktarı, VTEC ise alıcıya göre 

dik doğrultuda hesaplanan toplam serbest elektron miktarıdır. [Yuhua ZOU, 2010 ]. 

Toplam elektron içeriği aşağıdaki Şekil 4.4’de gösterilmiştir. 

  

 

Şekil 4.4. Toplam elektron içeriği’nin gösterimi [Smith, 2004] 

 

 

 
Taban alanı 1m2 

olan silindir. 

Alıcı 

İyonosfer Kesim 
Noktası 

Uydu 

Silindir içindeki toplam 
elektron yoğunluğu birimi 

(el/m ) 

İyonosfer 
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4.4.1 Tek Tabaka Modeli 

İyonosfer tabakası çok geniş bir banta sahiptir. Bu bantta maksimum 

yoğunluğa sahip serbest elektronların sonsuz incelikte bir alan içinde olduğu kabul 

edilir.  Bu alan, Şekil 4.5’de gösterilen tek-tabaka (single-layer ya da thin shell) 

model olarak adlandırılan modeldir. 

 

 

 

     
 

Tek tabaka izdüşüm fonksiyonu F1 ve ,zsin  Eşitlik 5.1 ve 5.2’de gösterilmiştir 

[Hugentobler, et al., 2007], [Schaer, 1999], [Hugentobler, et al., 2001], [Odijk, 

2002].      

퐹 (푍) =
퐸

퐸 =
1

푐표푠푧                                                                                                        (4.10) 

푠푖푛푧 =
푅

푅 + 퐻  푠푖푛푧                                                                                                        (4.11) 

       

 
 

H 
z 

푧′ 

R 
Y 

İyonosfer geçiş noktası 

Alt iyonosfer geçiş noktası 
Alıcı 

Şekil 4.5. Tek Tabaka Modeli 
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Burada; 

퐸   : Sinyal yolu boyunca elektron yoğunluğu, 

퐸   : Düşey elektron yoğunluğu, 

푧   : Alıcının konumundaki zenit açısı, 

푧′  : İyonosfer geçiş noktasındaki zenit açısı, 

푅 : Yeryuvarının ortalama yarıçapı (6371 km), 

Y : z ve ,z  zenit açıları farkı, 

퐻 :Yeryuvarı yüzeyinden tek tabakaya olan uzaklıktır. 

 

STEC ve VTEC arasında aşağıdaki eşitlik bulunmaktadır [Todorova, 2003]. 

STEC=퐹 (푍)VTEC 

VTEC değerini hesaplamak için L4 geometriden bağımsız doğrusal 

kombinasyonu kullanılır. L4 kombinasyonu iyonosfer bilgilerini içermektedir. Kod 

ölçülerinin sıfırlı farkları alınmış, geometriden bağımsız doğrusal kombinasyon 

eşitliği bölüm 2 de bulunan eşitlik 2.8 de gösterilmektedir. 

4.4.2 Lokal İyonosfer Modeli 

 Yukarıda bahsedilen 퐸 (훽, 푠) düşey toplam elektron yoğunluğu Taylor 

serisine göre açılırsa Eşitlik 4.12’ de ortaya çıkar; [Hugentobler, et al., 2007], 

[Schaer, 1999], [Hugentobler, et,al., 2001]     

퐸 (훽, 푠) = 퐶 (훽 − 훽 ) (푠 − 푠 )                                                    (4.12) 

         

Burada;  
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퐸 (훽, 푠)        : Düşey toplam elektron yoğunluğunu, 

푛 , 푚  : Enlem ve boylama göre iki boyutlu Taylor dizisinin maksimum  

                        derecesi, 

퐶               : Bilinmeyen katsayıları, 

훽 , 푠           : Seçilen bölgeyi ortalama olarak temsil eden açılım merkezinin     

                       koordinatları, 

훽                 : Alıcı-uydu hattının iyonosfer tabakasındaki kesişme noktasının      

                       enlemi, 
푠                 : İyonosfer kesim noktasındaki güneş sabit boylamı 

 

ifade etmektedir. 

 

Her bir uydu ve alıcı için bilinmeyen parametreler 퐶 ,  en küçük kareler 

ilkesine göre kestirilir. Taylor serisinin derecesi İyonosferin davranışına bağlıdır.  

퐶  ile ifade edilen sıfır derece parametrelerinin seriye açılımı referans 

istasyonu üzerindeki TEC hakkında bilgi vermektedir.  

4.4.3 Global İyonosfer Modeli   

Lokal modellerde kullanılan Taylor açılımı, yeryuvarını kaplayan TEC 

modelini oluşturmada yetersiz kalmaktadır.  

퐸 (훽, 푠) düşey toplam elektron yoğunluğunun küresel harmonik açılımı Eşitlik 

4.13 ile ifade edilir [Hugentobler, et,al., 2007], [Schaer,1999], [Hugentobler, et,al., 

2001].     

퐸 (훽, 푠) = 푃 (푠푖푛(훽))퐶 푐표푠(푚푠) + 푆 푠푖푛 (푚푠))               (4.13) 

                    

Burada;  
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퐸 (훽, 푠)               : Düşey toplam Elektron yoğunluğunu, 

푃 (푠푖푛(훽))     ∶ Normalize edilmiş legendre fonksiyonunu,   
     

퐶 ve 푆         : Bilinmeyen katsayılar,  

푛 , 푚       : Maximum derece ve orderı,  

훽                       : Enlemi, 

푠                       : Güneş sabit boylamı,  

ifade etmektedir. 

Dünyada global iyonosfer TEC haritası üreten pek çok kurum vardır. Bunlar 

JPL (Jet Propulsion laboratuarı), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), EMR (Enerji, Mayın 

ve Kaynaklar), UPC (Katalonya Politeknik Üniversitesi , UNB (New Brunswick 

Üniversitesi), NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, Amerika), NRCan 

(Doğal Kaynaklar, Kanada), CODE (Orbit Belirleme Merkezi, İsviçre) dır. [Schaer, 

1999] 
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5. Hassas Nokta Konumlama (PPP Precise Point 

Positioning)  

PPP yöntemi çalışmaları 1970 li yıllara dayanmaktadır. Mutlak konum 

belirleme yöntemi olan PPP yönteminde, hassas yörünge ve uydu saat bilgileri ile 

birlikte farkı alınmamış pseudorange veya faz ölçüleri kullanılarak konum 

bilgilerinin elde edilmektedir. Bu yöntem ile bir alıcı ile toplanan veriler yeterli 

olmaktadır. Bundan dolayı referans istasyonlara ihtiyaç duyulmamaktadır. PPP 

yöntemi ile konum belirleyebilmek için farklı yazılımlar bulunmaktadır. Bu 

çalışmada Bernese 5.0 PPP yazılımı ile Kanada NRCAN online PPP yazılımı 

kullanılmıştır. 

PPP yönteminde genelde çift frekanslı alıcılar tercih edilmiştir. Bunun nedeni, 

çift frekans kullanımı ile iyonosferik etkilerin tamamen giderilmesidir [Chen, 2005]. 

PPP yöntemine tek frekanslı alıcılar kullanılarak metreler seviyesinde konum 

belirlenebilirken, çift frekanslı alıcılarda cm-dm civarında doğruluklar elde 

edilebilmektedir. [Zumberge et al.., 1997; Kouba ve Héroux, 2001; Gao ve Shen, 

2002; Kouba, 2003; Choy et al., 2007, Alkan ve Kalkan,2011] 

Maliyeti çok daha düşük olan, tek frekanslı alıcıların kullanılmasıyla, birçok 

ölçme çalışması jeodezik tip alıcılarla elde edilebilen doğruluklara yakın seviyelerde 

daha az maliyetle gerçekleştirilebilmiştir [Masella vd., 1997; Rizos vd., 1998; 

Masella, 1999; Hill vd., 2001; Cosservd., 2004; Abidin ve Muchlas, 2005; Schwieger 

ve Gläser, 2005; Söderholm, 2005; Alkan vd., 2006; Saeki ve Hori, 2006; Alkan vd., 

2007; Alkan vd., 2008; Alkan ve Saka, 2009; Alkan ve Kalkan,2011]. 

Bu çalışmada da tek frekanslı GPS alıcıları ile ilişkili olarak PPP yönteminde 

iyonosferin modellenmesinin sağlayacağı katkılar incelenmiştir. 
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5.1 PPP modeli 

 PPP temel matematiksel modelinin altında yatan çift frekanslı GPS alıcıların 

iyonosferden bağımsız kod ve faz ölçülerinin kullanımı yatmaktadır. Kullanılan bu 

ölçüler yardımı ile cm hassasiyetinde konumlama yapılabilmektedir.    

Kod ölçülerindeki genel matematik model Eşitlik 5.1’de olduğu gibidir [Huber 

et al., 2010]. 

푅 푓
푓 − 푓

−
푅 푓

푓 − 푓
≡ 휌 + 푐푑푡 + ∆                                                                               (5.1)   

                                                 

            Taşıyıcı faz ölçülerindeki genel matematik model aşağıdaki Eşitlik 5.2’de 

sunulmuştur [Huber et al., 2010]. 

휆 휑 푓
푓 − 푓

−
휆 휑 푓
푓 − 푓

=   휌 + 푐푑푡 + ∆ +
휆 푁 푓
푓 − 푓

−
휆 푁 푓
푓 − 푓

                           (5.2)  
 

              

휌       : Konum belirleme için gerekli bilinmeyen parametreler 

푐푑푡   : Alıcı saat hatası 

∆   : Troposferik hata 

푁      : Tamsayı belirsizliği dir. 

5.2 PPP Yöntemine Etki eden Etkenler  

PPP hesabı için gerekli bileşenleri; uydu anteni faz merkezi kayıklıkları, uydu 

faz dönmesi (Phase Wind Up), alıcı anteni faz merkezi kayıklıkları (PCV), yeryuvarı 

dönme parametreleri (ERP), Kutup gezinmesi (Polar Motion), Katı yeryuvarı gelgiti 

(Solid Earth Tides), Okyanus yüklemesi (Ocean Loading), istasyon hızları, referans 

çerçeve (datum), atmosferik etkilerdir [Kouba, 2009]. 
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5.2.1 Uydu Anteni Faz Merkezi Kayıklıkları 

 Uydu ağırlık merkezi ile uydu anteninin faz merkezi arasındaki fark nedeni 

ninden dolayı kaynaklanmaktadır. Uydulara etki eden kuvvetlerin 

modellendirilmeleri, IGS sonuç yörünge ve saat bilgileri uydu ağırlık merkezine göre 

yapılır. Uydu gözlemleri ise anten faz merkezine göre yapılır. Bu farklılıklardan 

dolayı ağırlık ve faz merkezleri arasındaki kayıklık değerleri modellendirilerek 

hesaplarda dikkate alınmalıdır [Kouba, 2009].  

5.2.2 Uydu Faz Dönmesi (Phase wind Up) 

 Alıcı ya da uydu anteninin kendi düşey ekseni etrafında bir tur döndürülmesi, 

taşıyıcı dalga fazının 1 dalga boyu kadar kaymasına neden olmaktadır. Bu etkiye faz 

dönme etkisi denir [Wu et al., 1993]. Bu hatayı gidermek için alıcı antenleri kuzeye 

yönlendirilir. Uydu antenleri güneş panelleri ayarlanırken küçük dönmelere maruz 

kalır. Bununla beraber uydu anteni için yaklaşık yarım saat süre içerisinde tam bir 

dönüşe karşılık gelen faz dönmeleri söz konusu olur. Bu durumlarda da faz 

ölçülerine düzeltme getirilir [Kouba, 2008].  

5.2.3 Alıcı Anteni Faz merkezi Kayıklığı (PCV) 

 Alıcı antenleri uydu antenlerine göre daha karmaşıktır. Bunun sebebi uydu 

sinyallerinin her doğrultudan gelmesidir. Bu doğrultulara bağlı olarak alıcı anteni faz 

merkezi farklılık göstermektedir. Bu farklılıktan dolayı alıcı anteni faz merkezi 

kayıklığı ortaya çıkar [Kouba, 2009]. Bu kayıklıklar anten tipine bağlı olarak 

farklılık gösterir. PPP yöntemi ile konum belirlemede PCV dosyaları mutlaka 

kullanılmalıdır. Bağıl konum belirlemede, sadece kısa bazlarda aynı anten tipi 

kullanılarak bu hata giderilir  [Mader, 1999]. 

5.2.4 Yeryuvarı Dönme Parametreleri (ERP) 

Yeryuvarı dönme ekseninin doğrultusu zamana bağlı olarak değişmektedir. 

Yeryuvarının dönmesi düzenli bir hareket değildir.  Bu değişimlerin nedenleri güneş, 

ay ve gezegenlerin çekim etkileri, okyanus ve yer altı su hareketleri ve atmosferik 

etkilerdir. Bu etkileri gidermek için yeryuvarı dönme parametresi kullanılır. 
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5.2.5 Kutup Gezinmesi (Polar Motion) Kutup Gelgiti (Polar Tides) 

 Yeryuvarı merkezkaç kuvveti potansiyelindeki küçük değişimlerden dolayı 

dönme ekseninin yeryüzüne göre hareketi kutup gezinmesi olarak bilinir. Kutup 

gezinmesi periyodik deformasyonlara neden olmaktadır [Kouba, 2009]. 

5.2.6 Katı Yeryuvarı Gelgiti (Solid Earth Tides)  

 Yerkürede gelgitler nedeni ile oluşan istasyon değiştirmeleri küresel 

harmoniklerle ifade edilir. Bu etki uzun süreli statik ölçü ile giderilememektedir.  Bu 

etkinin ihmal edilmesi sistematik hataya neden olur. Gelgit düzeltmesi enlem bağımlı 

sabit kısım ve periyodik kısım olmak üzere ifade edilir [Kouba, 2009]. 

5.2.7 Okyanus Düzeltmesi (Ocean Loading) 

Deniz tabanı ve buna bitişik olan karada, okyanus gelgitleri ile oluşan 

harekete karşılık baskıdır [Witchayangkoon, 2000]. Okyanusdan uzak istasyonlarda 

ve günlük süreli gözlemlerde göz ardı edilebilmektedir. İstasyon okyanusa yakınsa 

ve troposferik ıslak bileşen ve alıcı saat hatası hesaplanacaksa bu etki dikkate 

alınmaktadır [Kouba, 2009].  

5.2.8 İstasyon Hızları: 

 Gps istasyonlarının konumları periyodik hareketler nedeniyle değişmektedir. 

Bu hareketler izlenmeli, değerleri hesaplanıp kullanılmalıdır. 

5.2.9 Referans Çerçeve (Datum) 

 Hesaplamalarda sabit alınan IGS yörünge ve saat bilgileri, belirlenen 

konumun referans sistemini tanımlar. PPP hesaplamaları doğrudan global IGS 

referans sistemindedir. 
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5.2.10 Atmosferik Etkiler 

Atmosfer tabakalarından olan İyonosfer ve troposfer, GPS sinyallerini 

etkilemektedir. İyonosfer tabakasının etkisini gidermek için çift frekanslı GPS 

alıcıları kullanılmalı, tek frekans kullanılacaksa iyonosfer modeli tanımlanmalıdır. 

Troposfer etkisi için de troposfer modeli tanımlanmalıdır. 

Bu çalışmadaki PPP yönteminin çözümlerinde Bernese 5.0 yazılımı 

kullanılmıştır. Bunun dışında internet üzerinden online PPP çözümü yapan kuruluşlar 

bulunmaktadır. Bunlar CSRS-PPP (NRCAN Kanada), GPS Analysis and Positioning 

Software (GAPS), Automatic Precise Positioning Service (APPS), magicGNSS dir.  

Bu kuruluşlardan örnek olarak NRCAN Kanada online PPP yazılımı  

(http://www.geod.nrcan.gc.ca) ve Bernese 5.0 PPP yazılımı ile ISTN sabit 

istasyonunun 1 Eylül 2010 gününe ait verileri değerlendirilmiştir. Her iki yazılıma ait 

kinematik koordinat değerlerinin, ISTN istasyonunun güncel epoktaki koordinat 

değerinden farkları alınarak Şekil 5.1 ve Tablo 6.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 5.1. ISTN istasyonunun 1 Eylül 2010 tarihinde Bernese ve Nrcan ile yapılan 
PPP çözümlemeleri 

 

Tablo 5.1. ISTN istasyonunun 1 Eylül 2010 tarihinde Bernese ve Nrcan ile yapılan 
PPP çözümlemeleri hata miktarları 

 

Zaman Açıklama İstasyon Min (m) Max (m) 

 
Ortalama 

(m) 
 

Karesel 
Ortalama 
Hata (m) 

Gezinme 
(m) 

1 Eylül Bernese 
enlem 

ISTN -0.0137 0.0937 0.0541 0.0161 0.1074 

1 Eylül NRCAN 
enlem 

ISTN -0.0537 0.1536 0.0493 0.0238 0.2073 

1 Eylül 
Bernese 
boylam 

ISTN 0.0389 0.1289 0.0794 0.0149 0.0900 

1 Eylül NRCAN 
boylam 

ISTN -0.0472 0.2572 0.0812 0.0309 0.3044 

1 Eylül Bernese 
Yükseklik 

ISTN -0.0461 0.1325 0.0359 0.0327 0.1786 

1 Eylül 
 NRCAN 
Yükseklik ISTN -0.2128 0.2582 0.0245 0.0611 0.4710 
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 Bernese 5.0 yazılımı kullanılarak yapılan PPP çözümlerinde, enlem 

farklarında; minimum değer -1.3 cm, maksimum değer 9.3 cm, ortalama 5 cm, 

standart sapma 1.6 cm civarlarında elde edilmiştir. 

 Bernese 5.0 yazılımı kullanılarak yapılan PPP çözümlerinde, boylam 

farklarında; minimum değer 3.8 cm, maksimum değer 12.8 cm, ortalama 7.9 

cm, standart sapma 1.4 cm civarlarında elde edilmiştir. 

 Bernese 5.0 yazılımı kullanılarak yapılan PPP çözümlerinde, yükseklik 

farklarında; minimum değer -4.6 cm, maksimum değer 13.2 cm, ortalama 3.5 

cm, standart sapma 3.2 cm civarlarında elde edilmiştir. 

 NRCAN yazılımı kullanılarak yapılan PPP çözümlerinde, enlem farklarında; 

minimum değer -5.3 cm, maksimum değer 15.3 cm, ortalama 4.9 cm, standart 

sapma 2.3 cm civarlarında elde edilmiştir. 

 NRCAN yazılımı kullanılarak yapılan PPP çözümlerinde, boylam farklarında; 

minimum değer -4.7 cm, maksimum değer 25.7 cm, ortalama 8.3 cm, standart 

sapma 3.1 cm civarlarında elde edilmiştir. 

 NRCAN yazılımı kullanılarak yapılan PPP çözümlerinde, yükseklik 

farklarında; minimum değer -21.2 cm, maksimum değer 25.8 cm, ortalama 2.4 

cm, standart sapma 6.1 cm civarlarında elde edilmiştir. 
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6. SAYISAL UYGULAMA 

Bu çalışmadaki amaç, lokal iyonosfer modelinin oluşturularak global iyonosfer 

modeli ile karşılaştırılması, bu iyonosfer modellerinin tek frekanslı GPS alıcılarında 

PPP yöntemi ile kullanılabilirliğini araştırmak, günlük çözümler ile elde edilen 

modellerin ardışık günler için kullanılabilirliğini araştırmaktır. Bu kapsamda 

TUSAGA-Aktif ağına ait veriler ve Bernese 5.0 GPS yazılımı kullanılmıştır.  

6.1 Veriler ve Çalışma Alanı 

 Bu çalışmada lokal iyonosfer modeli oluşturmak için 5 adet TUSAGA-Aktif 

sabit GPS istasyonlarının 2010 yılı Eylül ayının 1-4 günlerine ait çift frekanslı 30 

saniyelik Rinex verileri kullanılmıştır. Bu istasyonlar ISTN, EDIR, CANK, CANA, 

IZMI istasyon noktalarıdır. Kullanılan istasyonların dağılımı Şekil 6.1’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 6.1. Uygulamada kullanılan TUSAGA-Aktif İstasyonları 

 

Kullanılan istasyonlarda sinyal yansımasını engellemek amacıyla anten, 

yatayından 10° nin üzerinde herhangi bir engel olmayacak şekilde seçilerek inşa 

edilmiştir. İstasyonlarda Trimble NETR5 tip alıcılar bulunmaktadır. Tüm 
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istasyonlarda Zephyr 2 anten tipi kullanılmıştır. Pilyeler metal (paslanmaz çelik, 

galvanizli karbon çeliği, aluminyum) malzemeler ile imal edilmişlerdir. Çalışmada 

kullanılan istasyonların, antenlerine ilişkin resimler aşağıda gösterilmektedir. (Şekil 

6.2) 

       

            CANA                                                                EDIR 

            

                         IZMI                                                            ISTN 

 

                         CANK 

Şekil 6.2 Kullanılan İstasyonların Anten Görüntüleri 
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6.2 Global İyonosfer Modeli  

 Global iyonosfer modeli JPL (Jet Propulsion Laboratuarı), ESA (Avrupa Uzay 

Ajansı), EMR (Enerji, Mayın ve Kaynaklar), UPC (Katalonya Politeknik 

Üniversitesi , UNB (New Brunswick Üniversitesi), NOAA (Ulusal Okyanus ve 

Atmosfer Dairesi, Amerika), NRCan (Doğal Kaynaklar, Kanada), CODE (Orbit 

Belirleme Merkezi, İsviçre) gibi birçok veri merkezlerinden yayınlanmaktadır.  

Bu çalışmada global iyonosfer modeli 1-4 Eylül 2010 günleri için, 

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/products/ionex adresinden indirilmiştir. Global 

iyonosfer modelindeki TEC değerleri yaklaşık 250 adet IGS sabit GPS istasyonunun 

verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Bu değerleri tüm dünyayı kapsamaktadır. Tek 

tabaka modeli yüksekliği 450 km alınmıştır. Yükseklik açısı 10º kullanılmıştır. 

Modellemede güneş sabit/jeomanyetik referans sistemi kullanılmıştır. İyonosfer 

dosyaları veri merkezlerinden 2-10 gün sonra yayınlanmaktadır. Bu modelin 

hassasiyeti 2-8 TECU civarındadır[http://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods.html].  

6.3 Lokal İyonosfer Modeli 

 ISTN, EDIR, CANK, CANA, IZMI istasyonlarının, 1-4 Eylül 2010 günlerine 

ait  30 saniyelik Rinex verileri, lokal iyonosfer modeli oluşturmak için kullanılmıştır. 

Lokal iyonosfer modeli Bernese 5.0 yazılımında içerisinde, ‘Bernese/Service/ 

Ionosphere tools/Local Ionosphere model estimation’ bölümü kullanılarak 

oluşturuldu. Program kullanımı, parametre seçimi ve veri işleme adımları EK 1 de 

verilmiştir. Tek bir istasyona ilişkin veri seti kullanılarak lokal iyonosfer modeli elde 

edilmiştir. (Şekil 6.3) Buna alternatif olarak ISTN, EDIR, CANK, CANA, IZMI 

istasyonlarını içeren bölgesel bir veri setiyle de model oluşturulmuştur. 
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Şekil 6.3. Lokal İyonosfer Modeli Örneği 

  

 Oluşan lokal iyonosfer modelinde 퐶  ile ifade edilen sıfır derece TEC 

parametrelerinin seriye açılımı referans istasyonu üzerindeki TEC hakkında bilgi 

vermektedir [Hugentobler, et,al., 2007]. 

Her bir nokta için elde edilen 2 saatlik modellere ilişkin TEC değerleri, aynı 

noktalara ilişkin enterpole edilerek bulunan global modele ait TEC değerleri ile 

karşılaştırılmıştır (Şekil 6.4, Şekil 6.5, Şekil6.6, Şekil 6.7, Şekil 6.8, Şekil 6.9, şekil 

6.10, Şekil 6.11, Şekil 6.12, Şekil 6.13, Şekil 6.14, Şekil 6.15, Şekil 6.16, Şekil 6.17, 

Şekil 6.18, Şekil 6.19, Şekil 6.20, Şekil 6.21, Şekil 6.22, Şekil 6.23). 

Bu grafiklerde; Mavi renk ve kesik çizgi ile Lokal TEC değerleri, Kırmızı ve düz 

çizgi ile Global TEC değerleri gösterilmiştir. 
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1 Eylül 2010 tarihli lokal ve global TEC değerleri karşılaştırma grafikleri. 

 

Şekil 6.4. CANA istasyonu lokal ve 
global TEC değerleri (1 Eylül) 

 

  Şekil 6.5. CANK istasyonu lokal ve  
global TEC değerleri (1 Eylül) 

  

 

Şekil 6.6. EDIR istasyonu lokal ve global 
TEC değerleri (1 Eylül) 

 

   Şekil 6.7.  ISTN istasyonu lokal ve 
             global TEC değerleri (1 Eylül) 

  

 

Şekil 6.8. IZMI istasyonu lokal ve global 
TEC değerleri (1 Eylül) 
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2 Eylül 2010 tarihli lokal ve global TEC değerleri karşılaştırma grafikleri. 

 

Şekil 6.9. CANA istasyonu lokal ve 
global TEC değerleri (2 Eylül) 

 

Şekil 6.10. CANK istasyonu lokal ve 
global TEC değerleri (2 Eylül) 

  

 

Şekil 6.11. EDIR istasyonu lokal ve 
global TEC değerleri (2 Eylül) 

 

Şekil 6.12. ISTN istasyonu lokal ve 
global TEC değerleri (2 Eylül) 

  

 

Şekil 6.13. IZMI istasyonu lokal ve 
global TEC değerleri (2 Eylül) 
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3 Eylül 2010 tarihli lokal ve global TEC değerleri karşılaştırma grafikleri. 

 

Şekil 6.14. CANA istasyonu lokal ve 
global TEC değerleri (3 Eylül) 

 

Şekil 6.15. CANK istasyonu lokal ve 
global TEC değerleri (3 Eylül) 

  

 

Şekil 6.16. EDIR istasyonu lokal ve 
global TEC değerleri (3 Eylül) 

 

Şekil 6.17. ISTN istasyonu lokal ve 
global TEC değerleri (3 Eylül) 

  

 

Şekil 6.18. IZMI istasyonu lokal ve 
global TEC değerleri (3 Eylül) 
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4 Eylül 2010 tarihli lokal ve global TEC değerleri karşılaştırma grafikleri. 

 

Şekil 6.19. CANA istasyonu lokal ve 
global TEC değerleri (4 Eylül) 

 

Şekil 6.20. CANK istasyonu lokal ve 
global TEC değerleri (4 Eylül) 

  

 

Şekil 6.21. EDIR istasyonu lokal ve 
global TEC değerleri (4 Eylül) 

 

Şekil 6.22. ISTN istasyonu lokal ve 
global TEC değerleri (4 Eylül) 

  

 

Şekil 6.23. IZMI istasyonu lokal ve 
global TEC değerleri (4 Eylül) 
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 Her iki modele ait 4 günlük TEC grafiklerinin incelenmesi sonucu; 

 Global iyonosfer modelinde, 1-4 Eylül günlerine ait TEC değerinin gece saat  

02:00’de yükselişe geçerek saat 14:00’de maksimum değere ulaştığı ,saat 14:00 den 

itibaren düşüşe başladığı, saat 02:00 ve 24:00’de yoğunluğun minumum değerlerde 

(yaklaşık 7 TECU) olduğu görülmektedir. Gün ortasında 10:00-14:00 arasında ise 

maksimum değerlerde (yaklaşık 20 TECU)  olduğu görülmektedir. 

Lokal iyonosfer modelinde, 1-4 Eylül günlerine ait TEC değerinin global 

iyonosfer modeline benzer olarak gece saat  02:00’de  yükselişe geçerek saat 

14:00’de maksimum değere ulaştığı, saat 14:00’den itibaren düşüşe başladığı, saat 

02:00 ve 24:00 de yoğunluğun minumum değerlerde (yaklaşık 2 TECU) olduğu 

görülmektedir. Gün ortasında 10:00-14:00 arasında ise maksimum değerlerde 

(yaklaşık 20 TECU) olduğu görülmektedir. 

Lokal iyonosfer modeli ile global iyonosfer modeli genel olarak aynı 

karakteristik özelliği göstermektedirler. 

Lokal model ile global modele ait TEC değerlerinde gece 00:00 ile 04:00 

arasında yaklaşık 6 TECU civarlarında fark bulunmaktadır. Yine lokal model ile 

global modele ait TEC değerlerinde 14.00-00:00 arasında yaklaşık 3 TECU 

civarlarında fark bulunmaktadır. 04.00-14.00 saatleri arasında lokal model ile global 

modele ait TEC değerlerinde yaklaşık 2 TECU civarlarında fark bulunmaktadır. Bu 

farklar; global iyonosfer model TEC değerlerinin Türkiye’de 1 adet olmak üzere 

toplam 250 adet IGS istasyonuna ait veriler kullanılarak oluşturulmasından 

kaynaklandığı düşünebilir. 

6.4 PPP Yönteminde Tek frekans kullanılarak Yapılan 
Çözümler 

Oluşturulan iyonosfer modellerinin tek frekanslı jeodezik alıcılarında 

kullanılabilirliğinin araştırılması kapsamında; 
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ISTN istasyonunun, 2010 yılı 1-4 Eylül  günlerinin 30 saniyelik Rinex verileri, 

L1 frekansı kullanılarak, Bernese 5.0 yazılımında lokal iyonosfer modeli, bölgesel 

lokal iyonosfer modeli ve global iyonosfer modeli ile birlikte PPP çözümleri 

yapılmıştır. 

Şekil 6.24, Şekil 6.26, Şekil 6.28, Şekil 6.30 ve Tablo 6.1, Tabo 6.2, Tablo 6.3, 

Tablo 6.4’ da üç modele ait 30 saniyelik epoklardaki kinematik  koordinat değerleri 

ile ISTN istasyonunun bilinen koordinatlarının değer farkları verilmiştir.  

Bu şekillerde; 

Kırmızı renk ve düz çizgi ile PPP yönteminde, L1 frekansı ile lokal iyonosfer 

kullanımı sonucu oluşan kinematik koordinatların fark değerleri, 

Mavi ve düz çizgi ile PPP yönteminde, L1 frekansı ile bölgesel lokal iyonosfer 

kullanımı sonucu oluşan kinematik koordinatların fark değerleri, 

Siyah ve düz çizgi ile PPP yönteminde,  L1 frekansı ile global iyonosfer 

kullanımı sonucu oluşan kinematik koordinatların fark değerleri gösterilmiştir. 

Bunun yanında ISTN istasyonuna ait GDOP (Geometric Dilution of Precision)  

grafikleri 1-4 Eylül günleri için oluşturulmuş ve Şekil 6.25, Şekil 6.27, Şekil 6.29 

Şekil 6.31’ de gösterilmiştir.  
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Şekil 6.24. 1 Eylül 2010 günü lokal, bölgesel ve global iyonosfer modeli ile PPP L1 
çözümlemelerinin noktanın bilinen koordinatları ile farkları 

                   

Şekil 6.25. 1Eylül ISTN İstasyonu GDOP Grafiği 
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Tablo 6.1. 1 Eylül 2010 günü lokal, bölgesel ve global iyonosfer modeli ile PPP L1 
çözümlemelerinin bilinen noktanın koordinatları ile farklarının hata miktarları 

 

Zaman Açıklama İstasyon Min (m) Max (m) 

 
Ortalama 

(m) 
 

Karesel 
Ortalama 
Hata (m) 

Gezinme 
(m) 

1 Eylül Lokal Enlem ISTN -0.5670 1.0930 0.0342 0.2720 1.6600 

1 Eylül Bölgesel Lokal Enlem ISTN -0.6821 0.6336 0.0027 0.2475 1.3160 

1 Eylül Global enlem ISTN -0.3939 0.8188 0.0836 0.1584 1.2130 

1 Eylül Lokal Boylam ISTN -0.6896 1.4580 0.1663 0.2027 2.1470 

1 Eylül Bölgesel lokal Boylam ISTN -0.8762 0.9278 0.1792 0.2044 1.8040 

1 Eylül Global boylam ISTN -0.6717 1.8960 0.2476 0.2255 2.5670 

1 Eylül Lokal Yükseklik ISTN -0.5788 0.5397 0.0012 0.2055 1.1190 

1 Eylül Bölgesel Lokal Yükseklik ISTN -0.4051 0.5617 0.0492 0.1948 0.9668 

1 Eylül Global Yükseklik ISTN -0.9937 0.3174 -0.2134 0.3030 1.3110 
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Şekil 6.26. 2  Eylül 2010 günü lokal, bölgesel ve global iyonosfer modeli ile PPP L1 
çözümlemelerinin noktanın bilinen koordinatları ile farkları 

 

                 

Şekil 6.27. 2 Eylül ISTN İstasyonu GDOP Grafiği 
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Tablo 6.2. 2 Eylül 2010 günü lokal, bölgesel ve global iyonosfer modeli ile PPP L1 
çözümlemelerinin bilinen noktanın koordinatları ile farklarının hata miktarları 

 

Zaman Açıklama İstasyon Min (m) Max (m) 

 
Ortalama 

(m) 
 

Karesel 
Ortalama 
Hata (m) 

Gezinme 
(m) 

2 Eylül Lokal Enlem ISTN -0.8507 0.8256 -0.1061 0.2214 1.6760 

2 Eylül Bölgesel Lokal Enlem ISTN -1.3110 0.6241 -0.1412 0.2617 1.9350 

2 Eylül Global enlem ISTN -0.4637 0.9947 0.0769 0.2143 1.4580 

2 Eylül Lokal Boylam ISTN -0.7885 0.9540 0.1740 0.2300 1.7420 

2 Eylül Bölgesel lokal Boylam ISTN -0.6993 0.8312 0.1705 0.2399 1.5310 

2 Eylül Global boylam ISTN -0.8548 0.9005 0.2095 0.2711 1.7550 

2 Eylül Lokal Yükseklik ISTN -0.5171 0.5868 0.1208 0.2022 1.1040 

2 Eylül Bölgesel Lokal Yükseklik ISTN -0.8169 0.7659 -0.0460 0.2172 1.5830 

2 Eylül Global Yükseklik ISTN -0.5751 0.6284 -0.0345 0.2275 1.2030 
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Şekil 6.28. 3  Eylül 2010 günü lokal, bölgesel ve global iyonosfer modeli ile PPP L1 
çözümlemelerinin noktanın bilinen koordinatları ile farkları 

              
   

Şekil 6.29. 3 Eylül ISTN İstasyonu GDOP Grafiği 
 
 
 
 
 



50 

Tablo 6.3. 3 Eylül 2010 günü lokal, bölgesel ve global iyonosfer modeli ile PPP L1 
çözümlemelerinin bilinen noktanın koordinatları ile farklarının hata miktarları 

 

Zaman Açıklama İstasyon Min (m) Max (m) 

 
Ortalama 

(m) 
 

Karesel 
Ortalama 
Hata (m) 

Gezinme 
(m) 

3 Eylül Lokal Enlem ISTN -0.8632 0.2674 -0.1724 0.1792 1.1310 

3 Eylül Bölgesel Lokal Enlem ISTN -1.0960 0.5013 -0.2552 0.2387 1.5980 

3 Eylül Global enlem ISTN -0.7850 1.7280 0.0232 0.2511 2.5130 

3 Eylül Lokal Boylam ISTN -0.6702 1.4930 0.1982 0.2329 2.1640 

3 Eylül Bölgesel lokal Boylam ISTN -0.7716 1.2830 0.1189 0.2610 2.0550 

3 Eylül Global boylam ISTN -1.1660 1.2350 0.1710 0.2828 2.4010 

3 Eylül Lokal Yükseklik ISTN -1.7520 0.5199 0.0674 0.2973 2.2720 

3 Eylül Bölgesel Lokal Yükseklik ISTN -1.1720 0.7074 -0.0738 0.3267 1.8790 

3 Eylül Global Yükseklik ISTN -1.1650 0.1010 -0.3381 0.2021 1.2660 
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Şekil 6.30. 4  Eylül 2010 günü lokal, bölgesel ve global iyonosfer modeli ile PPP L1 
çözümlemelerinin noktanın bilinen koordinatları ile farkları 

 

 

 

Şekil 6.31. 4 Eylül ISTN İstasyonu GDOP Grafiği 

. 
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Tablo 6.4. 4 Eylül 2010 günü lokal, bölgesel ve global iyonosfer modeli ile PPP L1 
çözümlemelerinin bilinen noktanın koordinatları ile farklarının hata miktarları 

 

Zaman Açıklama İstasyon Min (m) Max (m) 

 
Ortalama 

(m) 
 

Karesel 
Ortalama 
Hata (m) 

Gezinme 
(m) 

4 Eylül Lokal Enlem ISTN -1.5060 0.7284 -0.1732 0.2858 2.2340 

4 Eylül Bölgesel Lokal Enlem ISTN -0.9020 0.7479 -0.1552 0.2170 1.6500 

4 Eylül Global enlem ISTN -0.9671 2.1150 -0.0755 0.3014 3.0820 

4 Eylül Lokal Boylam ISTN -1.3130 1.4440 0.1201 0.2384 2.7570 

4 Eylül Bölgesel lokal Boylam ISTN -0.5366 1.0360 0.1306 0.2234 1.5720 

4 Eylül Global boylam ISTN -1.0590 1.0260 0.2297 0.2693 2.0850 

4 Eylül Lokal Yükseklik ISTN -3.6320 1.7080 0.2234 0.5802 5.3400 

4 Eylül Bölgesel Lokal Yükseklik ISTN -1.5390 2.0720 0.2669 0.5066 3.6110 

4 Eylül Global Yükseklik ISTN -1.9670 3.3210 -0.0856 0.6270 5.2870 

 

 L1 frekansı ve lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan PPP çözümlerinde, 

enlem farklarında; minimum değer -94 cm, maksimum değer 72 cm, ortalama -

10 cm, standart sapma 23 cm civarlarında elde edilmiştir. 

 L1 frekansı ve lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan PPP çözümlerinde, 

boylam farklarında; minimum değer -86 cm, maksimum değer 133 cm, 

ortalama 16 cm, standart sapma 22 cm civarlarında elde edilmiştir. 

 L1 frekansı ve lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan PPP çözümlerinde, 

yükseklik farklarında; minimum değer -162 cm, maksimum değer 83 cm, 

ortalama 10 cm, standart sapma 32 cm civarlarında elde edilmiştir. 

 L1 frekansı ve bölgesel lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan PPP 

çözümlerinde, enlem farklarında; minimum değer -99 cm, maksimum değer 62 

cm, ortalama -13 cm, standart sapma 24 cm civarlarında elde edilmiştir. 
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 L1 frekansı ve bölgesel lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan PPP 

çözümlerinde, boylam farklarında; minimum değer -72 cm, maksimum değer 

101 cm, ortalama 15 cm, standart sapma 23 cm civarlarında elde edilmiştir. 

 L1 frekansı ve bölgesel lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan PPP 

çözümlerinde, yükseklik farklarında; minimum değer -98 cm, maksimum değer 

102 cm, ortalama 5 cm, standart sapma 31 cm civarlarında elde edilmiştir. 

 L1 frekansı ve global iyonosfer modeli kullanılarak yapılan PPP çözümlerinde, 

enlem farklarında; minimum değer -65 cm, maksimum değer 141 cm, ortalama 

3 cm, standart sapma 23 cm civarlarında elde edilmiştir. 

 L1 frekansı ve global iyonosfer modeli kullanılarak yapılan PPP çözümlerinde, 

boylam farklarında; minimum değer -94 cm, maksimum değer 126 cm, 

ortalama 22 cm, standart sapma 26 cm civarlarında elde edilmiştir. 

 L1 frekansı ve global iyonosfer modeli kullanılarak yapılan PPP çözümlerinde, 

yükseklik farklarında; minimum değer -117 cm, maksimum değer 109 cm, 

ortalama -17 cm, standart sapma 34 cm civarlarında elde edilmiştir. 

24 saatlik zaman dilimlerinde grafikler incelediğinde her üç modelinde birbiri 

ile uyumlu olduğu ancak alt zaman birimlerinde 1 metrenin altında farklılık 

gözlenmiştir.  Bölgesel lokal iyonosfer modelinin lokal iyonosfer modeline göre daha 

hassas sonuçlar verdiği görülmektedir. Bunun sebebi bölgesel lokal iyonosfer 

modelinin daha fazla istasyon noktası kullanılarak oluşturulmasıdır.  

6.5 Ardışık Günlerin Lokal İyonosfer Modelleri İle 
Yapılan PPP Çözümleri 

Günlük olarak elde edilen lokal iyonosfer modellerinin ardışık günlerde 

kullanılabilirliğini araştırmak amacıyla PPP çözümleri yapılmıştır. Bu kapsamda 4 

Eylül gününe ait veriler kullanılmıştır. 1 Eylül, 2 Eylül, 3 Eylül günlerine ait lokal 

iyonosfer modelleri ayrı ayrı kullanılarak 4 Eylül gününe ait veriler ile birlikte PPP 

çözümleri yapılmıştır.  
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Şekil 6.32,Şekil 6.33, Şekil 6.34 ve Tablo 6.5, Tablo 6.6, Tablo 6.7 ‘de ardışık 

günlerin  lokal iyonsofer modelleri kullanılarak elde edilen  kinematik  koordinat 

değerleri ile ISTN istasyonunun bilinen koordinatlarından değer farkları 

gösterilmiştir. 

Bu grafiklerde;  

Kırmızı renk ve düz çizgi ile PPP yönteminde, L1 frekansı ile 4 Eylül gününe 

ait lokal iyonosfer modeli kullanımı sonucu oluşan kinematik koordinatların fark 

değerleri, 

Mavi ve düz çizgi ile PPP yönteminde, L1 frekansı ile ardışık günlere ait lokal 

iyonosfer modeli kullanımı sonucu oluşan kinematik koordinatların fark değerleri, 

gösterilmiştir. 
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Şekil 6.32. 4  Eylül lokal modelin 1 Eylül lokal Model ile PPP L1 çözümlemelerinin 
noktanın bilinen koordinatları ile farkları 

 

Tablo 6.5. 4  Eylül lokal modelin 1 Eylül lokal Model ile PPP L1 çözümlemelerinin 
noktanın bilinen koordinatları ile farklarının hata miktarları 

Zaman Açıklama İstasyon Min (m) Max (m) 

 
Ortalama 

(m) 
 

Karesel 
Ortalama 
Hata (m) 

Gezinme 
(m) 

4 Eylül 4 Eylül 
Modeli 

ISTN -1.5670 0.7540 -0.1678 0.2856 2.3210 

4 Eylül 1 Eylül 
Modeli 

ISTN -1.4610 0.6541 -0.1953 0.3079 2.1150 

4 Eylül 4 Eylül 
Modeli 

ISTN -1.2440 1.4480 0.1281 0.2396 2.6920 

4 Eylül 1 Eylül 
Modeli 

ISTN -0.8672 1.0210 0.1066 0.2760 1.8880 

4 Eylül 4 Eylül 
Modeli 

ISTN -3.6320 1.7080 0.2234 0.5802 5.3400 

4 Eylül 
1 Eylül 
Modeli ISTN -1.2890 2.3110 0.1264 0.5078 3.6000 
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Şekil 6.33. 4  Eylül lokal modelin 2 Eylül lokal Model ile PPP L1 çözümlemelerinin 
noktanın bilinen koordinatları ile farkları 

 

Tablo 6.6. 4  Eylül lokal modelin 2 Eylül lokal Model ile PPP L1 çözümlemelerinin 
noktanın bilinen koordinatları ile farklarının hata miktarları 

 

Zaman Açıklama İstasyon Min (m) Max (m) 

 
Ortalama 

(m) 
 

Karesel 
Ortalama 
Hata (m) 

Gezinme 
(m) 

4 Eylül 4 Eylül 
Modeli 

ISTN -1.5670 0.7540 -0.1678 0.2856 2.3210 

4 Eylül 2 Eylül 
Modeli 

ISTN -0.9486 4.8860 -0.1153 0.4660 5.8350 

4 Eylül 4 Eylül 
Modeli 

ISTN -1.2440 1.4480 0.1281 0.2396 2.6920 

4 Eylül 2 Eylül 
Modeli 

ISTN -3.1600 1.0050 0.0534 0.4002 4.1640 

4 Eylül 4 Eylül 
Modeli 

ISTN -3.6320 1.7080 0.2234 0.5802 5.3400 

4 Eylül 
 2 Eylül 
Modeli ISTN -4.3290 6.6460 0.2342 0.9368 10.9700 
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Şekil 6.34. 4  Eylül lokal modelin 3 Eylül lokal Model ile PPP L1 çözümlemelerinin 
noktanın bilinen koordinatları ile farkları 

 

Tablo 6.7. 4  Eylül lokal modelin 3 Eylül lokal Model ile PPP L1 çözümlemelerinin 
noktanın bilinen koordinatları ile farklarının hata miktarları 

Zaman Açıklama İstasyon Min (m) Max (m) 

 
Ortalama 

(m) 
 

Karesel 
Ortalama 
Hata (m) 

Gezinme 
(m) 

4 Eylül 4 Eylül 
Modeli 

ISTN -1.5670 0.7540 -0.1678 0.2856 2.3210 

4 Eylül 3 Eylül 
Modeli 

ISTN -2.3390 0.8011 -0.1486 0.3039 3.1400 

4 Eylül 4 Eylül 
Modeli 

ISTN -1.2440 1.4480 0.1281 0.2396 2.6920 

4 Eylül 3 Eylül 
Modeli 

ISTN -1.5180 0.8310 0.1116 0.2415 2.3490 

4 Eylül 4 Eylül 
Modeli 

ISTN -3.6320 1.7080 0.2234 0.5802 5.3400 

4 Eylül 
 3 Eylül 
Modeli ISTN -1.3630 2.5680 0.4598 0.6767 3.9310 
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 L1 frekansı ve 4 Eylül gününe ait lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan 

PPP çözümlerinde, enlem farklarında; minimum değer -156 cm, maksimum 

değer 75 cm, ortalama -16 cm, standart sapma 28 cm civarlarında elde 

edilmiştir. 

 L1 frekansı ve 4 Eylül gününe ait lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan 

PPP çözümlerinde, boylam farklarında; minimum değer -124 cm, maksimum 

değer 144 cm, ortalama 12 cm, standart sapma 24 cm civarlarında elde 

edilmiştir. 

 L1 frekansı ve 4 Eylül gününe ait lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan 

PPP çözümlerinde, yükseklik farklarında; minimum değer -363 cm, maksimum 

değer 170 cm, ortalama 22 cm, standart sapma 58 cm civarlarında elde 

edilmiştir. 

 L1 frekansı ve 1 Eylül gününe ait lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan 

PPP çözümlerinde, enlem farklarında; minimum değer -146 cm, maksimum 

değer 65 cm, ortalama -19 cm, standart sapma 31 cm civarlarında elde 

edilmiştir. 

 L1 frekansı ve 1 Eylül gününe ait lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan 

PPP çözümlerinde, boylam farklarında; minimum değer -86 cm, maksimum 

değer 102 cm, ortalama 10 cm, standart sapma 27 cm civarlarında elde 

edilmiştir. 

 L1 frekansı ve 1 Eylül gününe ait lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan 

PPP çözümlerinde, yükseklik farklarında; minimum değer -128 cm, maksimum 

değer 231 cm, ortalama 12 cm, standart sapma 51 cm civarlarında elde 

edilmiştir. 

 L1 frekansı ve 2 Eylül gününe ait lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan 

PPP çözümlerinde, enlem farklarında; minimum değer -94 cm, maksimum 

değer 488 cm, ortalama -11 cm, standart sapma 46 cm civarlarında elde 

edilmiştir. 
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 L1 frekansı ve 2 Eylül gününe ait lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan 

PPP çözümlerinde, boylam farklarında; minimum değer -316 cm, maksimum 

değer 100 cm, ortalama 5 cm, standart sapma 40 cm civarlarında elde 

edilmiştir. 

 L1 frekansı ve 2 Eylül gününe ait lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan 

PPP çözümlerinde, yükseklik farklarında; minimum değer -432 cm, maksimum 

değer 664 cm, ortalama 23 cm, standart sapma 93 cm civarlarında elde 

edilmiştir. 

 L1 frekansı ve 3 Eylül gününe ait lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan 

PPP çözümlerinde, enlem farklarında; minimum değer -233 cm, maksimum 

değer 80 cm, ortalama -14 cm, standart sapma 30 cm civarlarında elde 

edilmiştir. 

 L1 frekansı ve 3 Eylül gününe ait lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan 

PPP çözümlerinde, boylam farklarında; minimum değer -151 cm, maksimum 

değer 83 cm, ortalama 11 cm, standart sapma 24 cm civarlarında elde 

edilmiştir. 

 L1 frekansı ve 3 Eylül gününe ait lokal iyonosfer modeli kullanılarak yapılan 

PPP çözümlerinde, yükseklik farklarında; minimum değer -136 cm, maksimum 

değer 256 cm, ortalama 46cm, standart sapma 67 cm civarlarında elde 

edilmiştir. 

Amaçlanan günden uzaklaşıldıkça iyonosferdeki toplam elektron yoğunluğu 

(TEC) değiştiğinden oluşturulan modelin yapısıda değişecektir. Amaçlanan günden 

fazla uzaklaşmamak kaydıyla 4 günlük ölçüler çerçevesinde ardışık lokal iyonosfer 

modelleri navigasyon ve GIS amaçlı uygulamalarda kullanılabileceği görülmüştür.   
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7. SONUÇLAR 

İyonosfer tabakasındaki toplam elektron yoğunluğu (TEC) GPS uydu 

sinyallerini etkileyen önemli hata kaynaklarından biridir. Tek frekanslı GPS 

alıcılarında hassas konum belirleyebilmek için iyonosfer modelinin kullanılması 

gerekmektedir. 

Bu çalışmada amaçlanan, TUSAGA-Aktif verileri kullanılarak lokal iyonosfer 

modelinin navigasyon ve GIS amaçlı veri toplayıcıları için sağlayacağı katkılar 

incelemektir. 

Bu kapsamda, TUSAGA-Aktif verileri kullanılarak lokal iyonosfer modeli 

oluşturulmuştur. Oluşturulan lokal iyonosfer modeli, IGS tarafından sunulan global 

iyonosfer modeli ile karşılaştırılmış, iki modelden elde edilen TEC değerlerinin 

birbirine yakın olduğu gözlemlenmiştir.  

Çalışmanın ikinci aşamasında, lokal iyonosfer ve global iyonosfer modelin tek 

frekans kullanımı ile yapılan PPP çözümlerinde, her iki modelin kullanımı sonucu 

oluşan koordinat farklarının birbirleri ile uyumlu olduğu gözlenmiştir. 

Dünyada bir çok kuruluş tarafından yayını yapılan iyonosfer dosyaları, veri 

merkezlerinden 2-10 gün sonra yayınlanmaktadır. Bu çalışma ile TUSAGA-Aktif 

istasyonlarına ait GPS ağ verileri kullanılarak iyonosfer modellenip, daha kısa 

zamanda yayın iyonosfer dosyalarının sunulabilecği görülmüştür. Oluşan iyonosferik 

model ile gerçek zamana yakın (günlük) iyonosferik veri akışı da sağlanabilecektir. 

Bu sayede belirli bir bölgeye ait iyonosfer bilgisine ulaşılabilecektir.  

Ardışık lokal iyonosfer modellerininde hedef günden fazla uzaklaşmamak 

koşulu ile  navigasyon ve GIS amaçlı uygulamalarda kullanılabileceği görülmüştür 
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EK 1 Bernese 5.0 yazılımında Lokal iyonosfer modeli 
ve PPP çözümü için işlem adımları 

 

Bernese 5.0 yazılımında verilerin çözümü için, gün bazında ana dosyanın 

oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda çözümü yapılacak günlere ait ayrı ayrı 

ana dosyalar oluşturulmuştur (Şekil EK 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu ana dosyada; 

ATM ile gösterilen klasörde atmosfer dosyaları bulunmaktadır. Bu atmosfer 

dosyaları; ION uzantılı iyonosfer dosyası ve TRP uzantılı troposfer dosyalarıdır. Bu 

dosyalar http://www.aiub.unibe.ch/download/CODE  adresinden indirilmiştir. 

BPE ile gösterilen klasörde projede mevcut scriptlerin işleyişi gösterilmektedir. 

Çözüm esnasında oluşan hatalar burada kullanıcıya bildirilmektedir. 

GEN ile gösterilen klasörde proje ile ilgili genel parametreler, uydulara ilişkin 

hataları içeren CRX uzantılı dosyalar, anten faz merkezi kayıklıklarını içeren 

PHAS_IGS.REL dosyası, alıcı türlerini içeren RECEIVER ve yörüngedeki uydu 

Şekil EK 1.1. Bernese 5.0 yazılımı Ana Dosyalar 
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bilgilerini içeren SATELLIT vb. dosyalar bulunmaktadır. Bu dosyalar 

http://www.aiub.unibe.ch/download/BSWUSER50/GEN  adresinden indirilmiştir. 

OBS ile gösterilen klasörde faz ve kod ölçü dosyaları, (faz ölçüleri PZH,PZO; 

kod ölçüleri CZH,CZO) bulunmaktadır. Bu ölçü dosyaları değerlendirme yapılırken 

oluşmuştur. 

ORB ile gösterilen klasörde yörüngeye ilişkin dosyalar; BULLET_A.ERP, 

PRE, IEP, P1C1.DCB, P1P2.DCB ve saat dosyası CLK bulunmaktadır.  

Bu dosyalar  http://www.aiub.unibe.ch/download/BSWUSER50/GEN ve 

ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/product/ adreslerinden indirilmiştir. 

ORX ile gösterilen klasörde istasyonlara ait 30 saniyelik rinex dosyalar 

bulunmaktadır. Bu dosyalar http://212.156.70.42/ adresinden indirilmiştir. 

OUT ile gösterilen klasörde yapılan çözümlere ait sonuçlar bulunmaktadır. 

RAW ile gösterilen klasörde kullanılacak rinex dosyaları bulunmaktadır. 

SOL ile gösterilen klasörde çözüm dosyaları vardır. 

STA ile gösterilen klasörde projeye ilişkin dosyalar; STA, PLD, BLQ, CRD, 

VEL uzantılı dosyalar bulunmaktadır. Koordinat ve hız dosyaları olan CRD ve VEL 

dosyaları ftp://lareg.ensg.ign.fr/pub/itrf/itrf2000 adresinden indirilmiştir.  

 Proje ile ilgili genel bilgileri içeren STA uzantılı dosya, istasyonlara ait rinex 

verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan STA uzantılı dosya örneği aşağıda 

Şekil EK 1.2’de gösterilmiştir. Bu dosyada; kullanılacak ölçülerin zaman aralıkları, 

alıcı modeli, alıcı anten tipi bilgileri bulunmaktadır. 
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Şekil EK 1.2. Bernese STA dosyası 

 

İstasyonlara ait tektonik plakalarının bulunduğu PLD uzantılı dosya 

hazırlanmıştır (Şekil EK 1.3). 

 

 

Şekil EK 1.3. Bernese PLD Dosyası 

İstasyonlara ait okyanus düzeltmelerinin bulunduğu BLQ uzantılı dosya 

hazırlanmıştır (Şekil EK 1.4).  

BLQ uzantılı dosyadaki veriler, yaklaşık istasyon koordinatları gönderilerek 

http://froste.oso.chalmers.se/loading// adresinden mail yolu ile alınmıştır.  
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Şekil EK 1.4. Bernese BLQ Dosyası 

 

ATM, ORB, ORX, RAW, STA klasöründeki veriler her gün için ayrı ayrı 

düzenlenmiş, BPE, OUT, SOL, OBS dosyaları Bernese BPE (Bernese Processing 

Engine)  çözümünden sonra oluşmuştur.  

Çözüm için gerekli dosyalar oluşturulduktan sonra; BPE çözümünde 

kullanılacak değişkenlere ait tanımlama bilgileri şekil EK 1.5’de görüleceği üzere 

hazırlanmıştır. 
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Şekil EK 1.5. BPE Ana Parametreleri 

 

 Şekil 1.5. de bulunan değerlerden, APR, IGS, PPP, REF, ION, RIM, 

IGS_00_R değerleri default (öntanımlı) ayarlar olarak kullanıldı. STAINF, 

PLDINFO, BLQINF değerleri; her gün için ayrı oluşturulan dosyalardan seçildi. 

BPE kullanılarak aşağıda bulunan scriptlerin çözümüne geçildi 

PID 001 PPP COP scripti ile Bernese 5.0 yazılımında rinex ölçü dosyaları, IGS 

hassas orbit dosyaları, IGS kutup dosyası, IGS saat dosyası, DCB dosyaları uygun 

formata dönüştürüldü.    

PID 111 PRETAB scripti ile tablo şeklinde düzenlenmiş yörünge dosyaları 

oluşturuldu. Hassas efemeris ve kutup dosyaları girdi olarak kullanılarak TAB 

dosyaları oluşturuldu.  

PID 112 ORBGEN scripti TAB dosyaları kullanılarak standart yörünge 

dosyaları oluşturuldu.  

PID 121 CCRNXC scripti ile uydu saatlerine ait veriler, saat dosyaları 

kullanılarak kullanıma hazır hale getirildi.  
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PID 201 RNXGRA scripti ile rinex ölçü dosyaları kullanılarak ölçü grafikleri 

hazırlandı.  

PID 211 RNXSMTAP scripti ile rinex ölçü dosyaları kullanılarak ölçüler ile 

ilgili gerekli düzeltmeler yapıldı.  

PID 221 SMTBV3  scripti ile düzeltilmiş ölçü dosyaları kullanılarak faz ve kod 

ölçüleri oluşturuldu.  

Faz ölçüleri oluştuktan sonra lokal iyonosfer modeli hazırlanmaktadır. 

Lokal iyonosfer modeli IONEST menüsü kullanılarak oluşturulmuştur.  

IONEST 1 kısmı kullanılarak, istasyon koordinatları bölümünde IGS istasyonlarının 

koordinatları, standart orbit dosyası bölümünde çözümü yapılan güne ait standart 

orbit dosyası, yer dönme parametresi bölümünde çözümü yapılan güne ait yer dönme 

parametre dosyası, ölçü tipi bölümünde faz ölçüleri seçildi. (Şekil EK 1.6) 

 

Şekil EK 1.6. IONEST 1 
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IONEST 2 kısmında, lineer kombinasyon bölümünde L4 doğrusal 

kombinasyonu, polinomal derece bölümünde 1 değeri, maksimum test zaman 

bölümünde 12 dakika değeri, ölçüler için yükseklik açısı bölümünde 10º  değeri, tek 

tabaka modelinin yüksekliği bölümünde yükseklik 450 km, enlem gelişme derecesi 

bölümünde 1 değeri, saat açısı gelişme derecesi bölümünde 2 değeri, karışmış 

katsayılarda maksimum derece bölümünde 2 değeri, (Şekil EK 1.7) 

Seçilmiştir. 

 
 

Şekil EK 1.7. IONEST 2 

 Bu işlemlerin sonucunda lokal iyonosfer modeli oluşmuştur. 

 PPP çözümlemeleri için lokal iyonosfer modeli oluşturulurken kullanılan 

scriptlere ek olarak aşağıdaki scriptler kullanılmıştır. 

PID 222 CRDMERGE scripti ile jeodezik datum ve referans epoğundaki 

istasyonların koordinatlarının düzenlemeleri yapıldı.  
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PID 221 CODSPPAP scripti ile saat senkronizasyonu sağlandı. Kod ölçüleri 

kullanıldı. Aynı zamanda tek nokta çözümü (Single Point Positioning ) olarak da 

adlandırılmaktadır.  

PID 233 CODXTR scripti ile CODSPP sonucu oluşan değerlerin kontrolü 

yapıldı. 

PID 302 PPPEDT P  scripti ile  hassas nokta çözümü (Preice Point Positioning) 

yapıldı.  Bu çözümde sıfırlı farklar, faz ve kod ölçüleri, istasyon koordinatları, 

standart orbitler, saat düzeltmeleri, yer dönme parametreleri, iyonosfer modeli, 

diferansiyal kodlar ve okyanus düzetme değerleri, (Şekil EK 1.8) 

 seçildi.  

 

Şekil EK 1.8. PPPEDTP (Parameter Estimation) 

 

 2 nci aşamada uydu sistemi için GPS sistemi, frekans için L1 veya L3 , kesim 

açısı için 3 º, örnekleme aralığı için 30 saniye, eşzamanlılık toleransı için 100 

milisaniye, priori sigma için 0.001 metre, yükseklik bağımlı ağırlıklandırma için 

COSZ, korelasyon stratejisi için CORRECT değerleri, (Şekil EK 1.9) 
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Seçildi.  

 

Şekil EK 1.9. PPPEDTP (Observation Selection) 

 Troposfer modeli olarak HOPFIELD modeli seçilerek 30 saniyelik PPP 

kinematik çözümlemeleri yapıldı.  

 

 

 

 

 


