
ANKARA SABiT GPS iSTASYONU 

Ali TtiRKEZER 

OZET 

Uydu jeodezisi ve 5zellikle Global Konumlama Sistemi (GPS) konusundaki 
geli§meler, Jeodezik ve Fotogrametrik problemlerin c;5zUmUne yeni boyutlar 

getirmektedir. Harita Genel Komutanllgl uydu tekniklerini etkin olarak 
kullanmak, askeri ve sivil amac;ll GPS veri isteklerini kar§llayabilmek 

amaclyla, Ocak 1991'de kurmu§ oldugu Ankara Sabit GPS istasyonu (ASGi)'nda 

NAVSTAR/GPS uydularInl izlemeye devam etmektedir. 

ASGi' nun kurulu§undan i ti baren 24 saat esaSIna g5re toplanan veri ler, 
Alman Uyguiamail Jeodezi EnstitUsU (IfAG) aracIllgl ile CIGNET (Cooperative 
Internati onal GPS Network) ve IGS (Internati onal Geodynami cs GPS Servi ce) 
uiusiararasl izleme aglarl veri degerlendirme merkezlerine ula§tlrllmak

tadIr. 

Bu yazInIn amaCI Hari ta Genel Komutanllgl 'nIn ASGi' nda yUrUttUgU 
faaliyetler hakklnda bilgi vermektir. 

ABSTRACT 

Recent advances in Satellite Geodesy and Global Positioning System open 
new aspects in solving geodetic and photogrammetric problems. Ankara 
Permanent GPS Site (ASGi) has been tracking NAVSTAR/GPS satellites since 
January 1991 in order to use satellite techniques succesfully, and to 
satisfy millitary and civilian GPS data needs. 

The data that have been collected in a period of 24 hours since the date 
of installation, have being sent to International GPS tracking networks, 
such as CIGNET (Cooperative International GPS Network) and IGS 
(International Geodynamics GPS Service), by liaison of IfAG. 

The ai m of thi s paper is to declare acti viti es, carri ed on by General 
Command of Mapping, in Ankara Permanent GPS site. 

1. GiRi~ 

GPS'in Uc; ana b51UmUnden biri olan Kontrol B51UmU (Ana Izleme 
Istasyonlarl), uygun bir geometride yeryUzUne dagllml§, koordinatlarl SLR, 
VLBI vb. y5ntemlerle son derece iyi belirlenmi§ g5z1em istasyonlarlndan 
olu§ur. Bunlar Hawaii, 
Kwajalein olmak Uzere 

Colorado Springs, Ascension Island, Diego Garcia ve 
be§ tanedir /4/. Bu istasyonlarda 24 saat sUrekli 
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P-code pseudorange gozlemi yapllarak elde edilen verile~ Colorado Springs'te 

bulunan Ana Kontrol Istasyonu (MCS) ve hesap merkezine gonderilir. Ana 

Kontrol Istasyonunda bUtUn merkezlerden gelen veriler degerlendirilerek 

uydular In sonraki gUne i li §ki n zamana bagll konumlar l tahmi n edi li r. Daha 

sonra bu bilgiler aynl gozlem istasyonlarlndan 12 saat arallklarla uydulara 

gonderilirler. Gonderilen bu konum bilgileri yayln efemerisi (Broadcast 

ephemerise) adl verilen, zamana bagll uydu konumlarlnln hesaplanmaslnda 
kullanllan uydu yorUnge parametrelerini i~erir. Uydular aldlklarl bu 

bilgileri yeryUzUne ula§tlrarak kullanlcllarln konumlarlnl belirlemelerine 

olanak saglarlar. YaYln efemerisi yorUnge bilgileri, ABD. Savunma Dairesi 

(DoD) poli tikaslna gore uydu saatlerine uygulanan bozucu sinyaller (SA; 

Selective Availability) sebebi ile 5-50 m araslnda degi§en bir hassasiyete 

sahiptir /4/. 

Yerkabugu hareketlerinin incelenmesi, dUnya donme parametrelerinin 

belirlenmesi, Ulke temel GPS aglarlnln olu§turulmasl gibi yUksek hassasiyet 

isteyen ~all§malarda uydularln gondermi§ oldugu yayln efemerisi istenilen 

dogruluklarl saglama a~lslndan yeterli olmamakta, projenin cinsine bagll 

olarak 30 cm gibi yUksek dogruluklarla uydu konumlarlna gereksinim 

duyulmaktadlr. Bu ihtiya~ dogrultusunda dUnyada bir~ok bilimsel kurum kendi 

i zleme aglarlnl kurarak i htiya~larlna uygun uydu efemeri s bi 19i lerini elde 

etme yolunu se~mi§tir. DUnya'da lokal ve global anlamda bir~ok izleme agl 

mevcuttur. Bunlardan global anlamda faaliyet gosteren en onemli iki tanesi 

a§aglda a~lklanml§tlr. 

CIGNET izleme Agl: NGS (Nati onal Geodeti c Survey) taraflndan bazl VLBI 

ve/veya SLR istasyonlarlnln ozel GPS allcllarl ile donatllmaslyla tesis 

edilmi§ olan agdlr. CIGNET istasyonlarlnda CiA ve P-Code Pseudorange 

ol~Uleri ile birlikte her iki frekansta faz farkl ol~Uleri de yapllmaktadlr. 

Bu i stasyonlar In 1992 Ylllna ai t durumu :;;eki 1-1' de gorUlmektedi r /3/. Bu 

istasyonlarln bazllarlndan veriler modem araclllgl ile her ak§am NGS hesap 

merkezine aktarllmaktadlr. GUnlUk gelen veriler degerlendirilerek ertesi 

sabah kullanlcllara hazlr yo rUnge bilgileri olarak sunulmaktadlr /4/. 

IGS izleme Agl: lAG (International Associ ation of Geodesy) taraflndan 

olu§turulan agdlr. IGS faaliyetine 1 Ocak 1994'te ba§laml§tlr. YeryUzUne 

dagllml§ olan 50 sabit GPS istasyonu, U~ global data merkezi, be§ bolgesel 

data merkezi, yedi analiz merkezi ve bir merkez bUrodan olu§maktadlr. IGS 
izleme istasyonlarl :;;ekil-2'de gorUlmektedir /2/. 

Tilrkiye'de uygulamall olarak 1988 ylllnda ba§layan uydu jeodezisi 
faaliyetleri kapsamlnda bu aglara dahil olacak bir izleme istasyonu 
kurulmasl dU§ilnillmU§ ve IfAG ile ortakla§a bir izleme istasyonunun 

kurulmaslna karar verilmi§tir. Kurulan bu istasyon CIGNET ve IGS izleme 

aglarlna dahil edilmi§tir. 
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2. ASGi'NUN TARiH~ESi 

ASGi, Harita Genel Komutanllgl ile lfAG araslnda 1989 Ylllnda imzalanan 

"Uygulama Prensi pIeri" <;er<;evesi nde ortakla§a olarak 21 Ocak 1991 tari hi nde 

Harita Genel Komutanllgl Lodumlu Kl§lasl slnlrlarl i<;erisinde kurulmu§tur. 

ASGi 23 Ocak 1991 tarihinde Tl4000 allclsl ile veri toplamaya 

ba§laml§tlr. Bu aIlcl Temmuz 1991 tarihinde sabit istasyonlar i<;in Ureti1mi§ 

olan MlNlMAC-2816AT ile degi§tirilmi§tir. Goz1em1erin ve <;evre §artlarlnln 

daha iyi kontro1 edilmesi maksadlyla, ilk istasyon Ekim 1991 tarihinden 

i ti baren eski yerinden yakla§lk 100 m kuzey i nde bu ama<;la tesi s edi len 

gozlem binaslna ta§lnml§ ve pi lye 

Ylllnda MlNlMAC-2816AT allclsl 
degi§tirecektir. 

Uzeri ne allcl anteni kurulmu§tur. 

TURBOROGUE-SNR8000 ALlClSl ile 

1995 

yer 

Birinci ve ikinci sabit istasyon noktalarl araslnda GPS ile baglantl 

ol<;Uleri yapllml§tlr. ASGi aynl zamanda Ankara GPS Test Agl (AGTA)'nln bir 
noktasldlr (Resim-l). 

3. KURULU~ AMACl 

ASGi askeri ve sivil ihtiya<;larln kar§llanabilmesi amacly1a olu§turulmu§, 

duyarll koordinatlara sahip, global aglara bag1antlsl bu1unan bir referans 

istasyonudur. Bu istasyon uydu veri1erinin sUrekli toplanmasl suretiyle; 
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Resim-l: Ankara Sabit GPS istasyonu 

a. YorUnge geli§tirme ve iyile§tirme kapsam~nda uydu parametrelerini 
hesaplamak, 

b. TUrkiye ic;erisinde bolgesel GPS c;al~§malar~nda referans istasyonu 
olarak sUrekli veri saglamak, 

c. Global sUrekli izleme aglar~ndaki noktalarla birlikte sUrekli gozlem 
yapmak suretiyle, global degerlendirmelere kat~l~mda bulunarak uluslararas~ 
referans sistemlerinde zamana bag~ml~ konum bilgilerini TUrkiye ic;in 
geni§letmek, 

d. Tec;hiz edildiginde, askeri ve sivil amac;l~ diferansiyel GPS referans 
noktas~ olarak hizmet vermek, 

e. Lokal ve parc;al~ GPS aglar~n~n birle§tirilmesinde ana nokta olarak 
kullanmak, 

f. GPS veri degerlendirmelerinde ara§t~rma ve geli§tirme c;al~§malar~ 

yapmak, 

amac~ ile tesis edilmi§tir /5/. 

4. iSTASYONDA YtiRUTtiLEN FAALiYETLER 

ASGi 24 saat sUrekli olarak GPS uydular~n~n gondermi§ oldugu sinyalleri 
toplar. Veri kaydetme i§lemi her gUn dUzenli olarak sUrdUrUlmektedir. 
Kaydedilen veriler her gUn al~c~ haf~zas~ndan bo§alt~larak 3,5 inc;'lik 
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disketlere yUklenir ve her haftanln basnnda off-line olarak veri 

ile gonderilir /5/. Yakln bir 
igerisinde hal en Harita Genel 

vasltasl ile gonderilebilmesi i9in 

degerlendirme merkezlerine IfAG kanall 
gelecekte bu verilerin aynl gUn 

Komutanllgl 'mn dahil oldugu INTERNET 

gerekli altyapl tamamIanml§ durumdadlr. 

5. VERiLERiN DEGERLENDiRiLMESi VE ELDE EDiLEN SONU~LAR 

ASGI ile aynl ama9Ia dUnyanln degi§ik yerlerinde kurulmu§ olan gozlem 
istasyonlarl verilerini CIGNET ve IGS gibi veri degerlendirme merkezlerine 

on-line (veya off-line) olarak gondermektedirler. 

Bu merkezlerde toplanan veriler degerIendiriIerek a§aglda belirtilen 
bilgiIer elde edilir /2/; 

.. 
* 
.. 
.. 

YUksek dogruluklu GPS uydu efemerisleri, 

Yer don me parametreleri (kutup gezinmesi, UT1), 

GPS uydularl ve izIeme istasyonlarlna ait saat hatalarl, 

Iyonosfere ait bilgiler . 

Degerlendirme sonucunda elde edilen bu bilgilerin duyarllklarl a§aglda 
ifade edilen bilimsel 9all§malarda kullanllmaya uygundur /2/. Bunlar; 

.. Yersel referans sistemlerinin geli§tirilmesi (Orn.ITRF), 

.. Yerkabugundaki deformasyonlarln izlenmesi, 

.. Yer donUklUgUnUn izlenmesi, 

.. Deniz seviyesi degi§iminin izlenmesi, 

.. Bilimsel uydu yorUngelerinin belirlenmesi, 

.. Iyonosferin izlenmesi, 

Veri merkezlerinde toplanan sabit istasyonlara ait gUnlUk veriler 
degerlerdirmelerden sonra belirli bir dUzende diger isteklilerin kullanlmlna 

da a9lllrlar. Crustal Dynamics Data Information System (CDDIS) CIGNET 
vasltaslyla 17 Ekim 1993 tarihinden itibaren ASGI verilerini veri bankasl 
hizmeti ile tUm kullanlcllarln hizmetine sunmaktadlr /1/. 
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