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Özet 

Ataletsel Ölçü Birimi (Inertial Measurement Unit-IMU) günümüzde akıllı cep telefonlarından, 
robotlara, insanlı/insansız kara-hava-deniz ve uzay araçlarından, stabilizasyon sistemlerine kadar birçok 
alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İvmeölçer ve dönüölçerlerden (jiroskop) oluşan ataletsel 
sensörler, monte edildikleri objenin gövde referans çerçevesinin inersiyal referans çerçevesine göre 
hareketinin algılanmasına ve harekete ilişkin ivme ve açısal hızların elde edilmesini sağlamaktadır. 
Uygulamada IMU’lar genellikle GNSS, odometre, manyetometre, kamera, lazer tarayıcı vb. yardımcı 
sensörler ile entegre edilerek navigasyon problemlerinin çözümünde asıl sensör olarak kullanılmaktadır. 
Son yıllarda hareketli platformalar ile Yer gravite alanının ölçülmesinde de IMU’lardan aktif olarak 
faydalanılmıştır. Durgun ve hareketsiz durumdaki ataletsel sensör çıktıları ile Yer dönme açısal hızı, 
lokal gravite, jeodezik enlem, yönelim ve kuzey yönü gibi bazı jeodezik parametreler kabaca fakat hızlı 
bir şekilde belirlenebilmektedir. Bu çalışmada söz konusu jeodezik parametrelerin belirlenmesi konu 
edilmiştir. Kuvars ivmeölçer ve halka lazer dönüölçer üçlülerinden oluşan navigasyon dereceli bir IMU 
kullanılarak, laboratuvar koşullarında her biri en az 24 saat sürecek şekilde 4 farklı oturum 
gerçekleştirilmiş ve 300 Hz örneklem aralığında durağan IMU verileri toplanmıştır. Elde edilen veriler 
ile Yer dönme açısal hızı, lokal gravite, jeodezik enlem, yönelim ve kuzey yönü kestirilmiş ve referans 
değerleri ile karşılaştırılmıştır. 
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Abstract 

Inertial Measurement Unit (IMU) is widely used in many fields from smart phones to robotics, from 
manned/unmanned land-air-sea and space vehicles to stabilization systems. Inertial sensors, consisting 
of accelerometers and gyroscopes, measure the motion of body reference frame origin of an object with 
respect to the inertial reference frame and provide acceleration and angular rate data related to this 
motion. Integrated with auxiliary sensors such as GNSS, odometer, magnetometer, camera, and laser 
scanner, IMUs are usually used as the primary navigation sensor in solving navigation problems in 
practice. IMUs have been actively used in measuring the Earth’s gravity field with moving platforms in 
the recent years. Some geodetic parameters such as Earth’s angular rotation rate, local gravity, geodetic 
latitude, attitude, and north finding can be determined roughly but in a quick way with inertial sensor 
outputs acquired in stationary position. Determination of such geodetic parameters is the subject of this 
study. We use a navigation grade IMU consisting of quartz accelerometer and ring laser gyroscope 
triads, and collect 4 sessions of IMU data at 300 Hz sampling interval in laboratory conditions, each 
lasting at least 24 hours. Earth’s angular rotation rate, local gravity, geodetic latitude, attitude, and north 
direction are estimated based on the measured data and compared with reference values. 
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