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Bölüm/Program Dersi
Ders Tanım Bilgileri

Dersin Adı Fiziksel Jeodezi
Dersin
İngilizce
Adı

Phsical Geodesy

Dersin
Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS

HRT 3 0 0 3 

Dersin
Amacı

Yeryuvarının gravite alanı ve onun referans eşpotansiyel yüzeyi jeoit ile bütünleşik
yükseklik sistemlerinin esaslarını kavramak, yersel ve uydu gözlem teknikleri
yardımıyla jeoit kullanımının ve yükseklik probleminin çözümünü öğrenmek  

Dersin
Amacı
İngilizce

To comprehend the Earth's gravity field and its reference equipotential surface, the
geoid associated with height systems, to knowledge the use of the geoid and the
solution of height problems in geodesy  

Dersin
İçeriği

Potansiyel kuramı, yer yuvarının gravite alanı, koordinat sistemleri, gravimetrik ve
astrojeodezik yöntemler, nivelman tekniği, yükseklik sistemleri, dış çekim alanının
küresel harmonik gösterimi, gravite alanı belirlemede yersel ve uydu gözlemlerini
kullanmak, GNSS nivelmanı yardımıyla yükseklik probleminin çözümü

Dersin
İçeriği
İngilizce

Potential theory and the Earth's gravity field, coordinate systems, gravimetric and
astrogeodetic methods, leveling technique, height systems, spherical harmonic
representation of the Earth's gravity field, using terrestrial and satellite observations in
gravity field modeling, GNSS leveling, solution of height problem

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıra
No  

1 Temel çekim ve potansiyel yasalarını tanır Grasps the basic laws of gravitational and
potential fields

2
Harmonik fonksiyonları ve süreklilik
özelliklerini öğrenir, çekim potansiyelinin
harmonikliğini inceler

Learns harmonic functions and continuity
properties and analysis harmonic features of
gravitation potential

3 Jeodezik sınır değer problemlerini tanır Recognizes geodetic boundary value
problems

4 Yerçekimi potansiyelini hesaplamak için küresel
harmonikler kullanır

Uses spherical harmonics to calculate the
gravitational potential of the earth

5 Merkezkaç potansiyeli ve yeryuvarının gravite
alanını kavrar

Understands the centrifugal potential and
gravity field of the earth

6 Eşpotansiyel yüzey, jeoit ve çekül doğrultusu
kavramlarını ve aralarındaki ilişkiyi açıklar

Describes equipotential surfaces, geoid and
plumb line and their relationships

7 Normal ve bozucu gravite alanı bilgisini açıklar
ve hesaplamalarda kullanır

Explains the concepts on normal gravity
field and utilizes this field in calculations



8

Jeoit ve dönel elipsoit arasındaki bozucu
büyüklükleri (bozucu potansiyel, gravite
anomalisi, jeoit ondülasyonu ve çekül sapması)
arasındaki geometrik ve fiziksel ilişkileri kavrar

Understands geometric and physical
interrelations of disturbing field quantities
(disturbing potential, gravity anomaly,
geoid undulation, and vertical deflection)

9
Astro-jeodezik sistemlerini açıklar, doğal ve
model koordinatları tanır ve ilişkili ölçme
tekniklerinin nasıl kullanacağını öğrenir

Describes astro-geodetic systems,
recognizes natural and model coordinates
and learns how the relevant measurement
techniques can be used

10
Nivelman tekniğiyle yükseklik ağlarının nasıl
oluşturulacağını öğrenir, GPS/nivelman
tekniğinin avantajlarını kavrar

Learns how height networks with geodetic
(precise) leveling can be established and
recognizes the advantage of GPS/leveling
techniques

Dersin Öğretim Elemanı: Prof.Dr. Aydın ÜSTÜN

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 3 0 42.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 1 0 14.00

Ara Sınav 1 10 0 10.00
Kısa Sınav 1 5 0 5.00

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 0 10.00
Total (Workload) 81

Total (Workload) / 25 3.24
Dersin AKTS Değeri 3

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1 Potansiyel kuramı ve temel kavramlar, Newton çekim yasası
ve dolu cisimlerin çekim potansiyeli 

Potential theory and fundamental concepts, Newton
gravitation law, gravitation potential of solid bodies 

2 Çekim potansiyeli analitik özellikleri ve Laplace diferansiyel
denklemi 

Analytic properties of gravitational potential and Laplace
differential equation 

3 Küresel harmonik seriler ve yeryuvarının dış çekim alanı için
Laplace diferansiyel denkleminin çözümü 

Spherical harmonic series, solution of Laplace equation 

4
Legendre diferansiyel denklemi, Legendre polinomları ve
bütünleşik Legendre fonksiyonları, küre harmonik katsayıları,
yüzey ve dolu cisim harmonikleri 

Legendre differential equation, Legendre polynomials,
associated Legendre functions, coefficients of spherical
harmonic series, surface and solid harmonics  

5 Sınır değer problemleri, yeryuvarının yüzeyinde ve dış çekim
alanında toplanan verilerden gravite alanının belirlenmesi 

Geodetic boundary value problems, its solutions for
terrestrial and satellite data 

6 Eş potansiyel yüzeyler, çekül eğrileri ve aralarındaki
matematiksel ilişkiler  

Equipotential surfaces, plumb lines in earth gravity field  

7

Küresel harmonikler yardımıyla gerçek gravite alanının
gösterimi ve yersel gravite, uydu altimetre ve yörünge
bozulma verileriyle bu alanın modellenmesi 

Representation of gravitational potential with spherical
harmonic series, predicting of coefficients from
terrestrial gravity, satellite altimetry and satellite orbit
tracking  



8 Yıliçi sınavı Midterm exam 

9
Normal gravite alanı ve nivo elipsoidine ilişkin sayısal
hesaplamalar, normal gravite alanının küresel harmonik
serilere açınımı 

Normal gravity field, numerical computation for level
ellipsoid, expansion of normal gravity potential into the
spherical harmonic series 

10
Bozucu gravite alanı ve potansiyeli, gravite anomalisi, çekül
sapması bileşenleri ve jeoit yüksekliklerinin bozucu
potansiyelden hesabı  

Disturbing potential, computation of gravity anomaly,
deflection of vertical, geoid height from disturbing
potential  

11 Yersel ölçülerle bozucu potansiyel fonksiyonlarının elde
edilmesi, jeodezik ve gravimetrik yöntemler 

Terrestrial measurements for disturbing potential
functionals, geodetic and gravimetric methods 

12 Yükseklik sistemleri ve eşpotansiyel yüzeyler. Nivelman
tekniğinin yola bağımlılığı ve jeopotansiyel sayılar 

Height systems and equipotential surface, leveling and
geopotential numbers 

13
Gravite alanı ile ilişkili yükseklik sistemleri, nivelman
sonuçlarının, dinamik, ortometrik ve normal yükseklik
sistemlerine dönüştürülmesi 

Heights systems related to the earth gravity field,
transforming of leveling height differences into the
gravity related heights 

14 GNSS/nivelman tekniği, global, bölgesel ve yerel jeoit
modelleri ve jeoit modelleme teknikleri 

GNSS/leveling technique, global, regional and local
geoid models and methods for geoid determination 

15 Sayısal uygulama  Numerical experiments 
16 Yılsonu sınavı Final exam 

DERSİN KAYNAKLARI
1- Üstün, A. (2006) Fiziksel Jeodezi, Ders Notları,
http://galileo.selcuk.edu.tr/~aydin/docs/fiziksel-jeodezi.pdf 
2- Heiskanen, W. ve Moritz, H. (1984) Fiziksel Jeodezi, Ç: Onur Gürkan, KTÜ Yayınları, Trabzon 
3- Abbak, R. A. (2019) Fiziksel Jeodezi Teori ve Uygulama, Atlas Akademi, Konya 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 40

Toplam 100
Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 40
Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Prof.Dr. Haluk KONAK


