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	Aşağı Açılır Kutu1: [Harita Mühendisliği]
	yeri: KTÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü  Erdoğan Özbenli Amfisi
	Text1: Oğuzhan KAHYA
	Text12: TÜRKİYE ULUSAL UÇUŞ ROTALARI İÇİN EN KISA GÜZERGÂH ANALİZİ
	Text20: Jeodezik uygulamalarda, elipsoid üzerinde direkt ve ters jeodezik problemler önemli bir yer tutar ve bu problemlerin çözümündeki hesaplama güçlükleri nedeniyle jeodeziciler ve matematikçiler sürekli yeni çözüm yöntemleri geliştirme çabası içinde olmuşlardır. Çalışmada; hava trafiğinde kullanılan uçuş rotalarının, jeodezi ve kartografya disiplinlerinin sunduğu farklı yaklaşımlarla hesaplanan en kısa yollar ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Uçuş mesafeleri 400 ile 1400 km arasında değişen 17 uçuş güzergâhı kullanılmıştır. Seçilen beş yöntemle elipsoidal jeodezik temel problem çözümü yapılmış ve doğruluk yönünden yöntemler karşılaştırılarak en uygun yöntem seçilmiştir. Uçuş güzergâhını oluşturan ara noktalar arasındaki mesafelerin toplamından güzergâh uzunluğu hesaplanmıştır. Ayrıca büyük eliptik yayı üzerinde güzergâh uzunluğu hesaplanmıştır. Sonuçlar irdelendiğinde; jeodezik eğriye göre mesafe değişim oranı, gauss kürede maksimum % 0,19, otalik kürede ise maksimum % 0,03 ve diğerlerinde ise maksimum % 0,26 civarındadır. Uçuş güzergâhı ile jeodezik eğri karşılaştırıldığında, elipsoid yüzeyinde % 3,91 ile % 25,68, üç boyutlu uzayda ise % 4,08 ile % 26,05 arasında değişen oranlarda mesafe artışları saptanmıştır. 
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