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Özet
Geçmişten günümüze kadar hidrografik ölçmelerde çeşitli derinlik ölçme yöntemleri kullanılmıştır.
Global Navigasyon ve Uydu Sistemlerindeki gelişmeler hidrografik ölçmelerde akustik sistemlerin
gelişimini de hızlandırmış ve Çok Bimli İskandil Sistemleri yaygın kullanılır hale gelmiştir.
Çok bimli iskandil sistemlerinin temel çalışma prensibi, birden fazla akustik bimin değişik açılarla aynı
anda gönderilmesidir. Derinlik, deniz tabanına doğru gönderilen bimlerin seyir süreleri ile açı
değerlerinin ölçülmesiyle hesaplanmaktadır. Bu sistemler kullanılarak yapılan ölçmelerde, çok bimli
iskandil sisteminin yanında konumlama sistemi, hareket algılayıcı sistem, pusula, ses hızı ölçer,
mareograf vb. sistemlere de gereksinim duyulmaktadır.
Hidrografik çalışmalarda, ölçülen derinlik verilerinin, hidrografik ölçme standartlarına uygun olup
olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, çok bimli iskandil sistemleri ile yapılan derinlik
ölçmelerinde, herhangi bir noktada ölçülen derinliğe etki eden hata kaynakları ile toplam derinlik
doğruluğu açıklanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Hidrografik ölçmeler, Çok Bimli İskandil Sistemleri, Hata Analizi.

ERROR BUDGET OF MULTIBEAM ECHOSOUNDER DATA
IN HYDROGRAPHIC SURVEYING
Abstract
From past to present, different depth measurement methods are used hydrographic surveying.
Developments in Global Navigation Satellite Systems in hydrographic surveying accelerate the
development of acoustic systems and multibeam echo sounder system has become widely used.
Basic working principle of multibeam echo sounder system acoustic beams are sent simultaneously at
different angles. The depth of the seafloor is determined by measuring travelling time and angle of
acoustic beams. In hydrographic surveys where multibeam echo sounder systems are used, positioning
system, motion systems, compass, sound velocity profiler, tide gauge and etc. systems are needed.
In hydrographic surveys, measured depth data are required to be suitable to hydrographic survey
standards. In this study, the error sources of the measured depth at any point and the accuracy of total
depth are described.
Keywords: Hydrographic surveying, Multibeam Echosounder Systems, Error Budget
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1. Akustik Yöntem ve Çok Bimli İskandil Sistemleri
Ses dalgalarının su içinde yayılma ve yansıma özelliklerinden yararlanılarak derinlikler elde edilmektedir.
Ses üreteçlerinden (transüder) gönderilen pulsun, deniz tabanına ulaşıp geri dönmesi arasında geçen
zamanın belirlenerek derinliklerin ölçülmesi yöntemin temel prensibidir (Aykut, 2009). Akustik derinlik
ölçümünde, ölçülen derinlik, ses üreteciyle deniz tabanı arasındaki düşey uzunluktur. Ölçülen bu değere
çeşitli düzeltmeler ve indirgemeler yapılarak gerçek derinlik değeri elde edilir (Alkan, 1998).

Küresel Navigasyon ve Uydu Sistemlerinin (GNSS) gelişmesiyle birlikte 1990 lı yıllardan itibaren
kullanılmaya başlanan Çok bimli iskandil sistemleri (ÇBİS), büyük alanların ölçülmesinde oldukça
kolaylık sağlamıştır. Bu iskandiller kullanılarak yapılan ölçmelerde derinlik, birden fazla akustik bimin
deniz tabanına doğru değişik açılarla aynı anda gönderilmesi ve bu bimlerin seyir süreleri ile açı
değerlerinin ölçülmesiyle hesaplanmaktadır.

Şekil 1. ÇBİS ölçme yöntemi

Şekil 1’ de b , bim açısı; R, transüder ile deniz tabanı arasındaki uzaklık; y, kaplama uzunluğu; d ise
hesaplanan derinliktir.

d = R cos b = - z

(1)

y = R sin b = d tan b

(2)
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Derinlik değişik açılarla deniz tabanına farklı uzaklıklar katederek gönderilen akustik bimler
değerlendirilerek yukarıda verilen eşitlikler yardımıyla hesaplanmaktadır. Bim açıları ölçme teknesinde
bulunan hareket sensörünün ölçtüğü yalpa açısı ile gerçek zamanlı olarak düzeltilmekte ve derinlik değeri
düzeltilmiş bim açısı kullanılarak hesaplanmaktadır. (Godin, 1997).

2. ÇBİS’ de Derinliğe Etki Eden Hata Kaynakları ve Derinlik Doğruluğu

Çok bimli iskandil sistemleri ile yapılan derinlik ölçmelerinde, derinliğe etki eden hata kaynakları Şekil 2
deki gibi sınıflandırılabilir.

Şekil 2. Derinliğe etki eden hata kaynakları

Hidrografik ölçmeler, Dünyada ve ülkemizde Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO)’ nün öngördüğü
standartlara göre yapılmaktadır (IHO, 2008). Şekil 2’ de sıralanan hata kaynakların da kapsayan
ölçümlerdeki izin verilebilen maksimum derinlik belirsizliği, IHO standartlarında (IHO, 2008) öngörülen
parametrelere göre hesaplanmaktadır.
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3. Derinlik Doğruluğunun Hesaplanması
Çok bimli iskandil sistemleri kullanılarak yapılan ölçmelerdeki derinlik doğruluğu (3) eşitliği ile
hesaplanabilir (Aykut, 2009).

2
s d = s d2 c + s h2( hareket) + s T2 + s ge2 lg it + s tespit

(3)

Bu eşitlikte, s d c ses hızına bağlı derinlik doğruluğu, s h ( hareket ) teknenin yalpa, boyuna salınım ve batçık
hareketlerine bağlı derinlik doğruluğu, s T teknenin çökmesine, oturmasına ve draftına bağlı derinlik
doğruluğu, s ge lg it gelgite bağlı derinlik doğruluğu ve s tespit ise sistemin ölçme kabiliyetine göre derinlik
doğruluğudur. Bir derinlik değerinin toplam derinlik doğruluğu %68’lik ( 1s ) güven aralığındaki derinlik
doğruluğudur. Hidrografik ölçme standartlarında %95’lik ( 2 s ) güven aralığındaki doğruluk değeri esas
alınmaktadır (IHO, 2005).

Tablo 1. Toplam derinlik doğruluğunun hesaplanmasında kullanılan örnek değerler
Tekne hızı

5 knot
38o

Bim gönderme açısı (b)
Transdüser seviyesindeki ses hızı ( c0 )
Ses hızı belirleme doğruluğu
Derinlik ölçme doğruluğu

1482.79 m/sn
0.25 m/sn
0.10+%0.2*d

Yalpa/Boyuna salınım açısı

5o

Yalpa/Boyuna salınım açısı varyansı

0.05o

Batçık doğruluğu

5 cm

Draft/Çökme/Oturma doğruluğu

6.2 cm

Gelgit ölçme doğruluğu

2.5 cm

Tablo 1’ de verilen örnek değerler kullanılarak ilgili eşitlikler yardımıyla, ölçülen bir derinlik değerinin
toplam derinlik doğruluğu Şekil 3’ de gösterilmiştir. IHO S44 Özel derece ölçüm için maksimum derinlik
belirsizliğini göstermektedir.
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Şekil 3. Derinlik doğruluğu ve maksimum derinlik belirsizliği

4. Sonuç ve Öneriler
Çok bimli iskandil Sistemleri kullanılarak yapılan çalışmalarda, ölçülen herhangi bir derinliğin toplam
derinlik doğruluğunun hesaplanmasının, öngörülen hidrografik ölçme standartlarını karşılayıp
karşılayamadığının belirlenmesi açısından önemli olduğu görülmektedir. Derinlik doğruluğu, Şekil 2’de
sıralanan hata kaynaklarına göre değişim göstermekte olup, teknenin veri toplama hızı da önemli bir
unsurdur. Özellikle yüksek hassasiyet gerektiren hidrografik çalışmalarda bu husus gözardı
edilmemelidir.
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