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1. Özet

• Bu çalışmada, topraklarının büyük çoğunluğu orman ile

kaplı olan Zonguldak’da, cors ile yapılan GNSS ölçmelerinde

alıcının uydudan sinyal alması orman ağaçları tarafından

engellemektedir.

• Yani, sinyal kesintisi uydulardan gelen veri akışını sağlayan

antenin üstü ağaçlar tarafından kapaması sonucu meydana

gelmektedir.

• Ayrıca Ormanların derin çukur veya dere içlerinde kalan

kör noktalarda da ise şebekeye ulaşamama gibi sorunlar da

yaşanmaktadır.

• Problemin çözümü, ikinci bir uydu alıcısı kullanılarak yani

RTK CORS yaparak ortadan kaldırılması bu bildirinin

konusunu oluşturmaktadır.



2. RTK CORS Ölçme Sistemi ve Gelişim Süreci
•Cors (Continuously Operating Reference Stations); Sürekli
gözlem yapan GPS istasyonu anlamına gelmektedir.

•1990�’lı yıllarda RTK ölçme sistemi tekniğinin ortaya çıkması
ve bu uygulamalardan elde edilen deneyimler sonrasında
gerçek zamanlı GNSS ağları (RTK CORS) ortaya çıkmıştır (Şekil

1).
• Sabit RTK GNSS (CORS) ağları, yüksek doğruluklu, çok amaçlı
(jeodezi, jeofizik, jeodinamik, ölçme, navigasyon, CBS,
meteoroloji vb.), aktif ve gerçek zamanlı, uluslararası sistemler
ve standartlarla (IERS, IGS, ITRF vb.) uyumlu bir ağ olarak
hizmet vermektedirler[6].
•Sabit RTK GNSS ağlarının (CORS) kurulmasındaki temel amaç
uzaklığa bağlı olarak farklılık gösteren hataların (iyonosfer,



Şekil 1. RTK ölçme sistemi



troposfer, yörünge vb.) giderilmesi ve böylece doğruluğu
yüksek koordinatların gerçek zamanlı olarak elde edilmesidir.

•Gerçek zamanlı ve kontrollü hesaplamaların yapılabilmesi
için ağdaki tüm istasyonlar birbirleriyle güvenilir bir iletişim
vasıtasıyla bağlanmaktadırlar. Bir referans istasyonu en az bir
alıcı, bir anten, iletişim vasıtası ve güç kaynağından
oluşmaktadır.

•Sistemin son ucunda ise ağa herhangi bir iletişim vasıtasıyla
(örn. cep telefonu, internet vb.) bu istasyonlara bağlanabilen
kullanıcılar bulunmaktadır.
• Cors sisteminden yayınlanan düzeltmeyi kullanacak gezici
GPS alıcısının arazide GPRS üzerinden internet bağlantısını
yapması gerekmektedir.



• Cors sisteminden yayınlanan düzeltmeyi 
kullanacak gezici GPS alıcısının arazide GPRS 
üzerinden internet bağlantısını yapması 
gerekmektedir

• GNSS RTK ağlarında da veriler arşivlenmekte ve
hesaplanmakla birlikte bunlara ilave olarak
konum düzeltme bilgileri de kullanıcılara gerçek
zamanlı olarak herhangi bir iletişim vasıtasıyla
yayınlanmaktadır.



• Sürekli gözlem yapan sabit istasyonlar aynı zamanda
kontrol merkezinde data kaydı yapmaktadır.

• RTK yani Gerçek Zamanlı Kinematik uydu navigasyonunda,
GPS, GLONASS ve / veya Galileo ile birlikte kullanılabilen,
uydu tabanlı konumlandırma sistemleri ile elde edilen
konum verilerinin hassasiyetini artırmak için kullanılan bir
tekniktir[5]. 1980 başlarında GPS kullanıcıları noktalarda
uzun süreler durarak topladıkları verileri, ancak büroda
proses ederek sonuca ulaşıyorlardı.

• 1993 yılından itibaren RTK yöntemleri ile proses ihtiyacı
son derece azaldı. Düzeltme verisi yayınlayan bir baz
vericisi kullanarak, diğer alıcılar ile çok kısa süreli
oturumlar ile cm altı hassasiyetler ile doğrudan konum
elde edilmeye başlandı.



• RTK yönteminin bulunmasıyla birlikte GPS çalışmaları

sadece kontrol ağları çalışmasından çıkarak, hassas

topografik çalışmalar ve yüksek hassasiyetli GIS verisi

toplama alanında çok değerli bir yöntem haline

gelmiştir.

• RTK GPS yöntemi ile nokta konumları cm duyarlıkta

kayıt anında belirlenebilmektedir. RTK alıcısından

alınan temel çıktılar 3 boyutlu kartezyen koordinatlar

veya jeodezik koordinatlar (enlem, boylam ve

yükseklik), WGS 84 koordinat sistemindedir[5,6].

• Bazı yazılımlar ülke koordinatlarını ve bir lokal datum

üzerindeki yükseklikleri devredebilmektedir

http://www.nedir.com/boylam
http://www.nedir.com/%C3%BClke
http://www.nedir.com/lokal


•Bütün RTK sistemlerinin temelinde GPS alıcılarının eş zamanlı
olarak 5 ortak uyduya gözlem yapabilme şartı vardır.

•Ek olarak, RTK sisteminin “eş zaman” unsuru gezici ve
referans alıcı arasındaki radyo bağlantısına bağlıdır.

•RTK uygulamalarında koordinatları bilinen bir noktada bir
GPS alıcısı sürekli gözlem yaparken, bir veya daha fazla gezici
GPS alıcısı da, hızlı bir şekilde, konum çözümünü
gerçekleştirir[5].

http://www.nedir.com/e%C5%9F
http://www.nedir.com/al%C4%B1c%C4%B1
http://www.nedir.com/radyo


• Referans istasyonundaki alıcı ile uydu arasındaki 

herhangi bir  epoğunda ölçülen taşıyıcı faz uzunluğu ile 
uydu – alıcı arasındaki koordinat farklarından hesaplanan 
geometrik uzunluk karşılaştırılır ve taşıyıcı faz ölçülerine 
getirilecek düzeltme ve düzeltme oranı hesaplanarak gezici 
alıcılara iletilir. 

• Gezici alıcılar, kodlanarak radyo dalgaları üzerine modüle 
edilmiş olan bu düzeltmeleri alarak kendi taşıyıcı faz ölçülerine 
düzeltme olarak getirirler.

http://www.nedir.com/faz


3. CORS İle Ormanlık Alanlarda Yapılan 

Ölçmelerde RTK Kullanımı

• Mevcut Cors’larda 2 adet bağlantı vardır.
Birincisi uydular ile olan bağlantı, ikincisi ise
Operatör Şebekeleri ile olan bağlantı (Şekil 1).
Şebeke Hattı bağlantılarında Baz İstasyonuna
uzak olan orman içi yerlerde, ya da orman içinde
çukurda kalan derelik alanlarda şebeke sinyali
alma gibi sorunlar yaşanabilir. Uydular ile olan
bağlantılarda ise, ormanlık alanlarda Cors
Anteninin; geniş yapraklı ağaçların, yüksek
ağaçların ya da antenin 2 metre olan boyunu
geçip üstünü
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kapayabilecek her türlü ağacın uydulardan alınan sinyalleri
engellemesi çok karşılaşılan bir problemdir.
•Orman projelerinde Kadastro Kontrolü şarttır. Bu
kontrollerde kontrol mühendisleri cihazlar tarafından ölçülen
noktaların yüksek hassasiyetli olan “FİX” sinyal gücünde
ölçülmüş olmasını şart koşmaktadır.

•Güvenirliği daha düşük olan “FLOAT ve STANDALONE”
hassasiyetlerini kabul etmemektedirler. Bu kontrolleri
“TUSAGA” verilerinden kontrol etmektedirler (Tablo 1).
Bununla beraber Ormanda yapılan 2/B maddesi
uygulamalarında vatandaşın hakkını ve aynı zamanda
kamunun hakkını gözetmek, dikkatli bir şekilde sınırları
belirlemek çok önemlidir.
•RTK yaptığımızda bu sorunlar ortadan kalkmaktadır ve
sorunsuz bir şekilde hassas ölçüler elde edebiliriz.



Tablo 1. TUSAGA verileri.



Bununla beraber Ormanda yapılan 2/B maddesi
uygulamalarında vatandaşın hakkını ve aynı zamanda
kamunun hakkını gözetmek, dikkatli bir şekilde sınırları
belirlemek çok önemlidir. Biz Orman Genel Müdürlüğü olarak
oldukça hassas ölçümler yapıp, oluşabilecek sosyal
problemlerin önüne geçmek için elimizden geleni yapmak
zorundayız. 2B Madde Uygulamasının milat olarak kabul ettiği
31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman
niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerin tespiti için çekilen
Hava Fotoğraflarında “Kestane ve Ceviz Ağacı” gibi geniş
yapraklı ve geniş gövdeli ağaçlar vasıf tayini yapılacak alanı
büyük ölçüde kapatabilir (Şekil 2). Kapladıkları alan yerine
göre 50 – 100 metreye kadar ulaşabilir. Bu ağaçlar üstünde
kırık olan Orman Sınır Hattını da kapatabilir. Bu durumlarda
arazinin mevcut durumu incelenip, ağaçların



altından da ölçüm yapmamız gerekebilir. Bu tür durumlarda
da RTK yapmamız gerekmektedir(Şekil 2).

Şekil 2. Hava Fotoğrafında Gördüğümüz Geniş Yapraklı Ağaçlar.



•Bu ağaçlar üstünde kırık olan Orman Sınır Hattını da

kapatabilir. Bu durumlarda arazinin mevcut durumu
incelenip, ağaçların RTK için bir adet bilinen nokta (poligon)
lazımdır.

•Bu poligonu seçerken sabiti kuracağımız yerin, gezici cihazın
ölçüm yapacağı yerlerden sorunsuz bir şekilde sinyal
alabileceği, üstü açık, mümkünse yüksek bir yer olmasına
dikkat edilmelidir.

•Sabitin 5 kilometre menzili vardır. RTK şekil 1’de
gösterilmiştir.
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•Yukarıdaki Şekil 1’ye göre RTK ölçme sisteminin bileşenleri;
“Base” olarak gösterilen, bilinen noktamız ya da gerçek
konum; “Rover” diye gösterilen ise, gezici ya da yeni konum;
bir de GPS uyduları ölçme sisteminin bileşenlerini
oluşturmaktadır[3].

•Burada Sabitimiz verileri uydulardan alıp 5 kilometre
menzille gezici alıcı antenine aktarmaktadır. Bu sayede gerek
şebeke, gerekse uydu sinyali sıkıntısı yaşanan yerlerde kolaylık
sağlamaktadır.

•Tablo 1’ e göre uydu geometrisinin hesaplanan yatay ve
düşey koordinatlara etkisini ifade eden PDOP>2 (sınır değer:
PDOP<6 ise iyi[5]) olmasından dolayı iyi olduğu söylenebilir.
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Tablo 1. TUSAGA verileri.



• Şekil 3’de uydulardan ve şebekede sinyal

alınamamasına ilişkin bir köy ve Şekil

4’de ise fiziksel görünüm örneği

verilmiştir[4].

• Bu köyde ölçülecek olan araziler Şekil 3’te

görüldüğü gibi iki dağ arasında uzanmış

dar bir vadi olup iç kısımlara gidildikçe

ölçüm yapmak zorlaşmaktadır.



Şekil 3. Alıcı ve şebeke sinyali alınamayan bir köy örneği.



Şekil 4. Ormanlık bir vadide RTK ölçümü



• Böyle bir yerde GNSS alıcısı ile hassas bir şekilde ölçüm
yapılması çok zordur(Şekil 5).

•Bunun için sabiti yüksekte bulunan bir poligon noktasına
sabitlemek gerekmektedir.

•Sabiti yerleştirdiğimiz yerden menzilin ulaştığı yerlere kadar
ölçüm yapılabilir.



Şekil 5. RTK için sabit GNSS alıcısının kurulumu



4. Sonuç

• Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’de görüldüğü gibi ortada bulunan
poligon noktasına yerleştirilen GNSS sabit noktası kullanılarak
normalde uydulardan sinyal alınamamasına karşın birçok
noktada RTK yapılarak hassas bir şekilde ölçüm işlemi
gerçekleştirilmiştir.

• Tablo 1’de 1 dakika aralıklarla an 600-900 m arasında

mesafelerde yapılan 16 adet ölçme sonucunun

karesel(kuadratik) ortalama yatayda 2.2 cm ve düşeyde

ise 5.3 cm bulunmuştur. Üç boyutlu karesel ortalama ise

5.7 cm dir. Oysa yatay RMS değerleri yatay’da;1-1.4 cm,

düşey RMS değerleri ise 1-2.1 cm arasında değiştiği
Tablo 1’de görülmektedir.
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• Yine, Tablo 1’den PDOP>2, sınır PDOP < 6
değerinden[5] küçük(2<6) olmasından dolayı
uç boyutlu konum doğruluğunun da iyi olduğu
görülmektedir. Uç boyutlu konum doğruluğu
ise 2.5 cm dir.

• Bu sonuçlar GNSS RTK CORS ölçmelerinin
Zonguldak bölgesinde yapılan 2B uygulamaları
ve diğer orman kadastro problemlerinin
çözümü için uygun sonuçlar ürettiği
söylenebilir.
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