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ÖZET
Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Gravite Datumu’nun belirlenmesi ve
Ulusal Gravite Ağõ’nõn oluşturulmasõ projesi kapsamõnda Türkiye Ulusal Gravite Ağõ’nõn,
ikisi aynõ zamanda mutlak gravite noktasõ olan üç noktasõndan (ANKARA, KONYA,
GÜVERCİNLİK) yararlanarak KKTC Ercan Havaalanõ’nda seçilen bir noktaya havayolu ile
gravite değeri taşõnmõştõr. Yapõlan göreli gravite ölçülerinde iki adet La Coste & Romberg Gmodel gravimetre (G-347 ve G-379) kullanõlmõştõr. Sekiz noktadan oluşan KKTC Ulusal
Gravite Ağõ’nõn (KUGA) oluşturulmasõnda Ercan Havaalanõ’nda tesis edilen nokta başlangõç
(datum) olarak alõnmõştõr. KUGA’ya dayalõ olarak, homojen dağõlmõş 105 yatay kontrol ağõ
noktasõnda bölgesel gravite ölçüsü yapõlmõştõr.
Yapõlan göreli ölçülerin değerlendirilmesinde, ilk aşamada okuma değerleri herbir alet için
üretici firma tarafõndan belirlenmiş olan katsayõ tablolarõ kullanõlarak gravite değerlerine
çevrilmiş ve bu değerlere gel-git düzeltmesi getirilmiştir. İkinci aşamada drift etkisi
(gravimetrelerdeki zamana bağlõ değişim) düzeltilmiştir. Son olarak ise gel-git ve drift
düzeltmesi getirilmiş ölçülerin dengelemesi yapõlmõştõr. Yapõlan
dengelemenin ana
unsurlarõnõ; ölçüler (ölçülen bazlardaki gravite ölçü farklarõ), bilinmeyen parametreler (nokta
gravite değerleri ve her bir gravimetre için ölçek parametresi) ve ağõn datumunu belirlemek
için kullanõlan bilinen parametreler (sabit va hatasõz alõnan ANKARA ve KONYA
noktalarõnõn gravite değerleri) oluşturmaktadõr. Nokta gravite değerlerinin dengeleme sonrasõ
standart sapmalarõ ± 0.01 mGal ile ± 0.05 mGal arasõnda değişmektedir.
ABSTRACT
Within the project of determination of the National Gravity Datum and foundation of the
National Gravity Network of Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), gravity value
was transferred by airway to a selected benchmark at the Ercan airport in TRNC with respect
to the three Turkish National Gravity Network benchmarks (ANKARA, KONYA,
GÜVERCİNLİK), two of which are absolute gravity benchmarks as well. Two G-model La
Coste & Romberg gravity meters (G-347 ve G-379) were used for relative gravity
observations. The benchmark at Ercan airport was selected as starting point (datum) for
foundation of TRNC National Gravity Network (NGNT); consisting eight gravity
benchmarks. Regional gravity measurements were carried out at homogenously distributed
105 horizontal control network points, relative to NGNT.
During the process of the relative gravity measurements, at first step, readings were
converted into gravity values by using the constant tables, which are provided for each gravity
meter by the manufacturer and gravity values were corrected due to tide corrections. At the
second step, gravity values were corrected due to drift effect (the change in gravity meters
caused by time). At last, the measurements, which were corrected for tide and drift effect,
were adjusted. Measurements (the gravity differences on the measured bases), unknown

parameters (gravity values of the benchmarks and scale parameter for each gravity meter) and
known parameters that were used to determine the datum of the network (gravity values of
the ANKARA and KONYA benchmarks, fixed and errorless) constitute the main components
of the adjustment. The standart deviations of the point gravity values after adjustment, vary
between ± 0.01 mGal and ± 0.05 mGal.
1. GİRİŞ
Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti Ulusal Gravite Datumu ve KKTC Ulusal Gravite Ağõ’nõn
oluşturulmasõ ve bölgesel gravite ölçmeleri yapmak maksadõyla 25 NİSAN 2001-06
HAZİRAN 2001 tarihleri arasõnda Türkiye ve KKTC’nde aşağõda belirtilen çalõşmalar
gerçekleştirilmiştir.
2. GRAVİTE ÖLÇÜ ÇALIŞMALARI
a. KKTC Ulusal Gravite Datumu’nun Belirlenmesi
KKTC Ulusal Gravite Datumu’nu oluşturmak amacõyla Türkiye Ulusal Gravite Ağõ’nõn
/1/ ANKARA(007), KONYA(008) ve GÜVERCİNLİK(148) noktalarõ ile KKTC’nde
LEFKOŞA/ERCAN(700) noktalarõndan oluşan ağda göreli gravite ölçüleri yapõlmõştõr.
Türkiye – KKTC gravite bağlantõ ağõ noktalarõndan olan KONYA ve ANKARA noktalarõ
mutlak gravite noktalarõ olup/9/, bu noktalar aynõ zamanda Türkiye gravite kalibrasyon
bazõnõn /7/ uç noktalarõdõr ve bu çalõşmada ölçü aletlerinin kontrolünün yanõsõra gravite ağ
dengelemesinde bilinen gravite noktalarõ olarak kullanõlmõştõr.
İlk olarak Türkiye gravite kalibrasyon bazõnda ölçüler gerçekleştirilmiş ve bazõn her iki
ucundaki KONYA ve ANKARA noktalarõ GÜVERCİNLİK noktasõna bağlanmõştõr. Daha
sonra GÜVERCİNLİK ile KKTC gravite datum noktasõ olan LEFKOŞA/ERCAN arasõndaki
ölçüler, iki adet La Coste & Romberg G-model (G-347 ve G-379) gravimetre ile aynõ noktada
ölçü yapõlarak gerçekleştirilmiştir. Ağda uygulanan ölçü planõ Tablo-1’de, noktalarõn yaklaşõk
konumlarõ Şekil-1’de verilmektedir. GÜVERCİNLİK, KONYA ve LEFKOŞA arasõndaki
ulaşõm havayolu ile, ANKARA-GÜVERCİNLİK arasõndaki ulaşõm ise karayolundan
sağlanmõştõr.
Tablo-1: KKTC Ulusal Gravite Datumu’nun belirlenmesinde uygulanan ölçü planõ
25 Nisan 2001
26 Nisan 2001
27 Nisan 2001
28 Nisan 2001

: GÜVERCİNLİK - ANKARA-GÜVERCİNLİK (Karayolu)
GÜVERCİNLİK – KONYA – GÜVERCİNLİK (Havayolu)
: GÜVERCİNLİK – LEFKOŞA (Havayolu)
: LEFKOŞA – GÜVERCİNLİK (Havayolu)
: GÜVERCİNLİK – KONYA – GÜVERCİNLİK (Havayolu)

ANKARA
GÜVERCİNLİK

KONYA

ERCAN

Şekil-1 : Türkiye ile KKTC arasõnda Gravite Bağlantõ Ölçüleri
b. KKTC I nci Derece ve II nci Derece Gravite Ağõ’nõn Oluşturulmasõ
KKTC Ulusal Gravite Ağõ, KKTC gravite datum noktasõ LEFKOŞA/ERCAN noktasõndan
yararla, KKTC’nde seçilmiş dört adet I nci derece nokta ve dört adet II nci derece noktadan
oluşan ağda göreli gravite ölçüleri yapõlarak oluşturulmuştur. KKTC gravite datum noktasõ
(LEFKOŞA/ERCAN) ile sözkonusu dört adet I nci derece nokta ve dört adet II nci derece
noktanõn konumlarõ Şekil-2’de verilmektedir.
İlk olarak daha önceden I nci ve II nci derece gravite noktasõ tesisi için tespit edilmiş olan
yerleşim yerlerinde keşif çalõşmasõ yapõlmõş ve ilgili talimat /3/ esaslarõna uygun yerler
belirlenmiştir. Belirlenen yerlerde, gravite noktalarõ zemine yerleştirilen bir bronz ile tespit
edilmiş olup, nokta yerlerinin uzun süre tahrip olmayacak yerler olmasõ göz önünde
tutulmuştur. Yükseklik değişimlerini kontrol edebilmek ve gerekli düzeltmeleri yapabilmek
maksadõyla I nci derece noktalar için iki adet, II nci derece noktalar için ise bir adet yükseklik
röperi tesis edilmiştir.
I nci derece gravite noktalarõna gravite değeri taşõnmasõ; LEFKOŞA/ERCAN noktasõndan
başlayõp yine aynõ noktaya dönülmek suretiyle gidiş-dönüş şeklinde gerçekleştirilmiştir. Her
noktada, ölçümler arasõnda en az 15 (on beş) dakika olmak kaydõyla, üç kez ölçü yapõlmõştõr.
II nci derece gravite noktalarõna gravite değeri taşõnmasõ da; LEFKOŞA/ERCAN
noktasõndan başlayõp yine aynõ noktaya dönülmek suretiyle gidiş-dönüş şeklinde
gerçekleştirilmiştir. Her noktada, ölçümler arasõnda en az 10 (on) dakika olmak kaydõyla, iki
kez ölçü yapõlmõştõr.
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Şekil-2 : KKTC Ulusal Gravite Ağõ Noktalarõ
Bununla birlikte, bölgesel gravite ölçüsü yapõlan günlerde, I nci ve II nci derece noktalar
arasõnda ilave ölçüler yapõlmõştõr. Ölçüler sonucunda oluşan ağ Şekil-3’te verilmektedir.

Şekil-3 : I nci ve II nci Derece Noktalar Arasõnda Yapõlan Ölçüler

c. Bölgesel Gravite Ölçmeleri
Bölgesel gravite ölçüsü yapõlacak noktalar, 100 km2’de en az bir nokta olacak şekilde
seçilmiştir. Seçim kriterine uyan ve koordinatlarõ duyarlõ şekilde belirlenmiş toplam 105
KKTC Ulusal Yatay Kontrol Ağõ noktasõnda (12 I nci derece, 55 III ncü derece , 38 IV ncü
derece nirengi noktasõ) bölgesel gravite ölçüsü yapmak üzere belirlenmiştir.
KKTC bölgesel gravite ölçmeleri, 105 nirengi noktasõnda, tesis edilmiş olan dört adet I nci
derece ve dört adet II nci derece KKTC Ulusal Gravite Ağõ noktasõndan yararla, göreli gravite
ölçüleri yapõlarak gerçekleştirilmiştir. Her noktada bir kez ölçü yapõlmõştõr. Sözkonusu 105
noktanõn konumlarõ Şekil-4’te verilmektedir.

LEFKOŞA/ERCAN

Şekil-4 : Bölgesel Gravite Ölçüsü Yapõlan Nirengi Noktalarõ
3. DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
Gravite ölçülerinin değerlendirilmesinde öncelikle okuma değerleri, her alet için üretici
firma tarafõndan belirlenmiş olan katsayõ tablolarõ /4/ kullanõlarak gravite değerlerine
çevrilmiş olup, gravite değerleri elde edildikten sonra bu değerlere gel-git düzeltmesi
getirilmiştir. Bu aşamadan sonra elde edilen gravite değerleri indirgenmiş gravite ölçüleri
olarak isimlendirilmektedir.
Sonraki aşamada ise gravimetrelerin uzun kullanõmdan dolayõ yaylarõnõn özelliğini zamana
bağlõ olarak yitirmesi, yayda meydana gelen ani sõçramalar ve ulaşõmdan kaynaklanan
sarsõntõlarõn etkisiyle ortaya çõkan zamana bağlõ değişim (drift) hatasõnõn giderilmesi
gerekmektedir. Bu işlem, her ölçü günü için ayrõ olarak bulunan bir drift katsayõsõ ile her gün
için tek tek yapõlabileceği gibi, bir sonraki aşama olan dengeleme esnasõnda, tüm ölçüler için

bir tek drift katsayõsõ kullanõlarak da yapõlabilir. KKTC Ulusal Gravite Datumu’nun
belirlenmesi ve Ulusal Gravite Ağõ’nõn oluşturulmasõ amacõyla yapõlan bu uygulamada drift
düzeltmesi dengelemeden önce her her ölçü günü için ayrõ getirilmiştir.
Son aşamada ise indirgenmiş ve drift düzeltmesi getirilmiş ölçülerin dengelemesi
yapõlmõştõr. Dengelemede ayrõca her alet için bir ölçek katsayõsõ bulunarak bu katsayõlardan
yararla ölçülere ölçek düzeltmesi getirilmiştir.
İki nokta arasõndaki gravite farkõ ölçü alõndõğõnda birinci dereceden polinom ile ifade
edilen doğrusal drift modeli göz önünde tutularak fonksiyonel model;
∆lg ij + vij = − g i + g j + d 1 (−t nj + t in )

(1)

şeklinde yazõlabilir. /5/,/6/,/1/
Burada ;

∆lg ij

: gelgit düzeltmeleri getirilmiş i ve j noktalarõ gravite ölçü farkõ

v ij

: düzeltme

gi , gj
ti , tj
d1

: i ve j noktalarõnõn bilinmeyen mutlak gravite değeri
: i ve j noktalarõnda ölçü zamanõ
: bilinmeyen drift katsayõsõdõr.

Drift düzeltmesi, her ölçü grubuna (aynõ gün içerisinde yapõlan ve başlanõlan noktada
bitirilen ölçülerin tümü) gravimetreler için ayrõ ayrõ olmak üzere getirilmiştir.
Düzeltilmiş ölçüler (kalibrasyon + gelgit + drift düzeltmeleri getirilmiş) kullanõlarak
dengeleme gerçekleştirilmiştir. Dengelemenin fonksiyonel modeline gravite bilinmeyenine ek
olarak her gravimetre için bir ölçek bilinmeyeni tanõmlanõr. Aşağõda iki gravimetre
kullanõldõğõnda gravite ağ dengelemesinin fonksiyonel modeli verilmektedir.
∆lg ij + vij = − g i + g j + λ1 (− g i + g j ) + λ2 (− g i + g j )

(2)

Burada ;

λ1
λ2

: birinci alet için ölçek bilinmeyeni
: ikinci alet için ölçek bilinmeyenidir.

Noktalar arasõndaki gravite farklarõ dengelemede ölçü olarak alõnmõş olup, ölçüler
korelasyonsuz kabul edilmiş ve dengeleme öncesi varyanslarõ eşit olarak alõnmõştõr.
(2) eşitliği ile verilen fonksiyonel model ve ölçüler eşit ağõrlõklõ olarak tanõmlanan
stokastik model; en küçük karelerle parametre kestirimi uygulanarak çözülmüştür. Ölçülerin
indirgenmesinde GRAVSOFT /8/, drift düzeltmesinin getirilmesi ve ağ dengelemesinde ise
Jeodezi Dairesi Başkanlõğõ’nda hazõrlanan iki yazõlõm kullanõlmõştõr. /2/

KKTC Ulusal Gravite Datumu’nun belirlenmesi ve Ulusal Gravite Ağõ’nõn oluşturulmasõna
yönelik, yapõlan gravite ağ dengelemesine ilişkin genel bilgiler Tablo-3’de verilmektedir.
Tablo-3 : Gravite ağ dengeleme seçenekleri
Sabit
nokta

Bilinmeyen nokta

GÜVERCİNLİK
LEFKOŞA/ERCAN
KONYA
4 ADET I nci derece NOKTA
ANKARA
4 ADET II nci derece NOKTA
105 ADET BÖLGESEL GRV.NOK.

Ölçek
parametresi

Drift
parametresi

λ1, λ2

drift yok

Ölçüler
İndirgenmiş ve
drift düzeltmesi
getirilmiş ölçü

Yukarõdaki uygulamada, drift ve gelgit düzeltmesi getirilmiş ölçülerle KONYA ve
ANKARA noktalarõ bilinen ve hatasõz alõnarak bilinmeyen noktalarõn (GÜVERCİNLİK,
LEFKOŞA/ERCAN, 4 adet I nci derece nokta, 4 adet II nci derece nokta, 105 adet bölgesel
gravite noktasõ) gravite değerleri ile gravimetreler için I nci derece den ölçek polinom
katsayõlarõ hesaplanmõştõr.
KKTC Ulusal Gravite Datumu’nun belirlenmesi ve Ulusal Gravite Ağõ’nõn Oluşturulmasõ
amacõyla yapõlan uygulama sonuçlarõna göre KKTC’nde ölçü yapõlan noktalarda minimum
gravite değeri ile maksimum gravite değeri arasõnda 288.4 mGal’lik bir fark hesaplanmõştõr.
Nokta gravite değerlerinin standart sapmalarõ ise ± 0.0142 mGal ile ± 0.0498 mGal arasõnda
değişmektedir. Dengeleme sonunda, ölçülere gelen düzeltmelerin normlandõrõlmõş değerleri
ise ± 0.0000 ile ± 2.8309 arasõnda değer almaktadõr.
4. SONUÇ ve ÖNERİLER
KKTC Ulusal Gravite Datumu’nun belirlenmesi ve Ulusal Gravite Ağõ’nõn
oluşturulmasõna yönelik, yapõlan gravite ağ dengelemesinin ana unsurlarõ; ölçüler (ölçülen
bazlardaki gravite ölçü farklarõ), bilinmeyen parametreler (nokta gravite değerleri ve her bir
gravimetre için ölçek parametresi) ile ağõn datumunu belirlemek için kullanõlan bilinen
parametrelerdir. ANKARA ve KONYA noktalarõnõn gravite değerleri bilinen ve hatasõz kabul
edilerek gerçekleştirilen dengeleme sonucunda bilinmeyen nokta gravite değerlerine ek
olarak, her bir gravimetre için birinci dereceden ölçek polinomu hesaplanmõştõr. Bu ölçek
parametresi gravite farkõndaki doğrusal değişimi gösteren bir katsayõdõr. Burada hesaplanan
ölçek parametreleri kalibrasyon bazõnda mutlak gravite ölçülerinden oluşturulan gravite farkõ
ile bu çalõşmada ölçülen gravite arasõndaki farkõ göstermektedir.
KUGA-2001 ağõ noktalarõnõn gravite değerleri Türkiye Ulusal Gravite Ağõ’na dayalõ olarak
hesaplanmõştõr ve I nci ve II nci derece ağ noktalarõnõn dengeleme sonrasõ iç duyarlõğõ 0.014
mGal. ile 0.026 mGal. arasõnda değişmektedir.
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