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JEODEZİ - JEOFİZİK

YERKABUĞU NEZAMAN ALÇALBfAKTA
VE YÜKSELMEKTEDİR? (*)

Hugues Faure,
La Recherche No: 45, Mayıs 1974

ÖZ

Bugün yerkabuğu yatay hareketleri «Levha Tektoniği» kuramı
ile  açıklanabilmektedir.  Ancak son  bir  yüzyıldır  Jeodezik  ölçülerle
saptanan geniş alanlara yayılmış düşey hareketlerin nedeni yeterin-
ce açık değildir. Elde edilen sonuçlar birtakım yaklaşımlarla manto
üzerinde yada astenosferde bulunabilecek birtakım kabartılara bağ-
lanmaktadır.  Bu yazı  var olabilecek bu kabartılarla düşey hareket-
lerin ilişkisini kanıtlamaya çalışan yeni görüşler ortaya atmaktadır.

Depremlerin önceden kestirimesinde yatay hareketlerin yanısı-
ra düşey kabuk hareketlerinin kökeninin bilinmesinin büyük katkısı
olduğu gerçeği göz önüne alınırsa, teknotik diriliği herkesçe bilinen
Ülkemizde ülke Jeodezicilerine büyük görevler düşmektedir. GİRİŞ

İnsan hayatı  ölçeğinde yerkabuğu hareketsiz ve katılaşmış  bir  görü-
nümdedir. Yalnızca bize çoğunlukla kaba görünümler    nedeniyle kendini

(*)  La  Recherche  adlı  derginin  Mayıs  1974  tarihli  sayısındaki  «quand  la  croûte
îerrestre  s'enfonce  eî  se  souleve»  başiıkyazıdan  Hüseyin  Bâkl  İz  tarafından
çevrilmiştir.
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belli eden yerin dar kuşaklarındaki tamamen belirli bölgeleri depremler
etkisiylele ortaya çıkan düşey yada yatay hareketler olarak görünmektedir.
Bugün yaklaşık yarım yüzyıllık bir ara île yinelenmiş nivelman ölçüleri
hareketsiz olarak kabul edilen bölgelerin bile yavaş şekil bozulmalarına
uğradığını göstermektedir.    Okyanusların incelenmesi    yerkabuğunun büyük
bir kesimine göre oluşan yatay hareketlerin kanıtlarını vermekte ve
hızlarını bel i rlemekteysede düşey hareketlerin nedenlerinin çözümü daha
güçtür. DENİZ DÜZEYİ REFERANS ©LANÂĞS VERİYOR

Kıtalarda ortaya çıkan düşey hareketleri  tanımlamak için,  gözönüne
alınan zaman ölçeğine göre, çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu konuya ilişkin
jeolojik  veriler  herhangibir  düzeye  taşınmış  denizel  tortul  katmanların
tektonik şekil bozulmaları üzerinde yapılan gözlemlerle elde edilir. Örne-
ğin  Kolorada ve Etyopya platolarındaki  tümüyle yatay olan değişik  yaşta
denizel  katmanlar  binlerce metrelik  bir  düzeye taşınmışlardır.  Epirojenîk
(Yerkabuğunun büyük bir  parçasının yükselip alçalması)  olarak adlandı-
rılan klasik hareketlere bir örnek olan bu olay bîrkaç on milyon yıllık bir
süreyi gereksindirmektedir.. Bu durumda bu olay yılda onda bir milimetre
derecesinde ortalama bir yükselme hızı ile oluşmuştur. Bu tür bir hareket
yerkabuğunun geniş alanlarını etkilediğinden iki nokta arasındaki hız grad
yentleri (yada farkları) az olmaktadır.

Yüzbin yıllık ölçekte, genel olarak, tarihi belli kıyı çizgileri şekil bo-
zulmaları düşey hareketlerin değerinin saptanmasına olanak vermektedir.

Gerçekte belli  bir  zamanda ortalama deniz  düzeyi  jeoidin  referans
yüzeyi gibi kabul edilebilir. Bu yüzeyin deniz düzeyine yakın mercanlar gibi
deniz kıyısı  oluşukları  ile birlikte oluştuğu varsayılırsa Aden körfezi kıyı-
larındaki  yaklaşık  120  00  yaşındaki  mercan  dizileri  zayıf  radyoaktivite
merkezi  ölçümlerine  göre  denizin  güncel  düzeyine  oranla  belirgin  olarak
eğilmişlerdir. Kimi yerde birkaç on kilometre boyunca yaklaşık 100 met-
relik şekil bozulmaları gözlenmiştir. Bu durumda buradaki düşey hareket-
lerin ortalama hızı yılda birkaç milimetre dolayındadır.

Asırlık yada birkaç on yıllık ölçekte mareograf gözlemleri kıtaların ve
kıyılarının  kimi  kesimlerinin  çok  değişken  pozitif  yada negatif  hızlarını
ortaya  çıkarmıştır.  Mareograflar  denizin  yıllık  ortalama  düzeyini  kayde-
debilirler ve bu yolla birkaç on yıla dayanan ölçülerle çeşitli  bölgelerde
deizin kıtaya göre yükselip alçalması ortaya çıkarılabilir.
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Okyanus havzalarının hacım değişikliğine yada buzullu bölgelerdeki
üst erimelere bağlı olarak okyanusların yeniden yükselmesi bütün kıyılarda
benzer sonuçlar vermiyebilîr  (yılda deniz düzeyinde 2 mm dolayında bir
yükselme) bu durumda noktaların diğerine göre olan farkları kıyılar bo-
yunca kıtaların  göreceli  düşey hareketlerini  gösterir  Bunlar  bir  yönden
diğerine doğru yılda milimetrenin ondası ile 2 milimetre arasında değişen
büyüklüktedirler.

Yinelenen jeodezik  nivelmanlar  son asrın başında yerin  şekil  bozul-
malarının ölçülmesi için yeni bir yaklaşım olmuştur.  Yerin bazı bölgele-
rinde yapılan ilk nivelmanlar bugün 70 yaşını aşmışlardır. Ve eski bir ni-
velman güzergâhını izleyen yeni nivelmanlann yöntem ve ölçü hatalarının
dışına taşan önemli farklar çıkardığı görülmüştür. İki güzergah arasındaki
farklar iki ölçü arasındaki zaman aralığı boyunca bölgeyi etkileyen düşey
şekil  bozulmalarının  incelikli  ölçümlerine  karşı  gelmektedir.  Böylece  her
nivelman noktasına milimetre  derecesinde pozitif  yada negatif  bir  düşey
hareket karşı gelebilir, (yada yılda milimetrenin ondalığı derecesinde). Bir
haritada eş düşey hareket noktaları birleştirilerek eş yer şekil bozulma-
ları eğrileri elde edilebilir.

Böyle bir harita Doğu Avrupa için çizilmiştir.  Yaklaşık 6.5 milyon
Km2 lik böylesine büyük sınırları kapsayan bir belge ilk kez oluşturulmak-»
tadır. 1/2 500,000 ölçekte Doğu Avrupanın altı ülkesinin beş seneyi aşan
bîr çalışması  sonunda 1971 de IUGG nin 15. genel toplantısında sunul-
muştur.  Bu  haritanın  çizimi  çeşitli  disiplerin  işbirliğinin,  jeodezicilerin,
oseanografların, jeomorfologların jeologların, jeofizikçilerin bir ürünüdür.

Haritanın oseanografik kontrolü 149 mareograf istasyonu gözlemleri-
ne dayanmaktadır (17 si büyük göllerin kenarındadır). Bunlar düşey hare-
ketlerin hızı için mutlak bir değer tanımlamaya olanak vermektedir.

Jeodezik kontrol, kendi aralarında bağlanmış ve mareograf istasyon-
ları ile yeniden ayarlanmış yinelenen nivelman ağından oluşmuştur. Bu
ağın toplam uzunluğu 90 000 km ye ulaşmaktadır. 10 yıllık zaman aralı-
ğını aşan yinelenen nivelman ölçüleri dikkate alınmıştır. Maksimumu 70
yıla ulaşmaktadır»

İYİ İNCELENEN BİR BÖLGE : DOĞU AVRUPA

Bu  harita  asırlık  ölçekte  yer  kabuğu  şekil  bozulmalarının  yeni  bir
görüntüsünü vermektedir. Bunlar binlerce kilometre dalga boyunda yaygın
dalgalanmalar  gibi  görünmektedir.  Binlerce  kilometre  ölçeğinde  harita
güncel hareketlerin çok yalın bir bütün dağılımını göstermektedir.
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Rıjsya düzlüğünün kuzey doğusu önemli  bir  alçalma göstermektedir»
Alçalma yılda birkaç santimetreye ulaşır. Geniş  bir yükselme bantı Baltık
denizi ile Hazar denizi arasında uzanır ve maksimum pozitif hız Kafkas-
larda görülür (13.5 mm/yıl).  Bu pozitif  hareket kuzey doğu çökme zo-
nunu  başka  bir  çökme zonundan  ayırır,  bu  Orta  Avrupadır.  Birkaç  yüz
kilometrelik ölçekte negatif  yada pozitif  hareket zonları  şekil  yapılarıyla
yada Jeolojik yapılara bağlı olarak daha bölgesel bir yoruma sahiptirler.

Hareketlerin buzlu bölgelerin erimesine bağlı olarak izostatik yüksel-
me ile oluşmadığı söylenebilir zira yükselmelere ait eş çizgiler eski kuater-
ner buzul tepelerinin eş yükselti eğrilerine göre çok yatıktır. Bu durumda
yerkabuğu düşey hareketlerinin yeryüzeyi olayları  ile ilişkisi  olmayan bir
tasarımı söz konusudur. Güncel hareketlerin eş  çizgilerinin güncel büyük
göller ve deniz kıyılan ile bölünmüş olduğu görülmektedir. Bu durumda
şekil  bozulmasına uğramış  fosil  kıyıların bulunması  şaşırtıcı  olmamak-
tadır.

Benzer  olarak  eski  kristalli  masiflerin  negatif  bütünsel  hareketlere
katılmış olabileceği saptanmıştır. Bu yılda 6 mm lik bir hızla alçalan Ku-
zey Rusya ve merkezi Ural durumudur (Ural öncesi alçalmaya rağmen po-
zitif göreceli bir harekete uğramışlardır).

Bu büyük yerkabuğu şekil bozulmaları hemen hemen gözönüne seril-
mekte veya en azından insan yaşamı ölçeğinde farkedilmektedir. Bu du-
rumda bu hareketlerin  kökeni  ve nedeni  büyük olasılıkla özgün hareketi
olmayan kabuk altındadır, yani    mantonun üst kısmında astenosferdedir.

Boyuna çatlaklı bir buz dağının dalgalarla sallanması bu olayı en iyi
açıklayan görünümü verir. Bu şekil bozulmalarının iyi tanınmasının teorik
önemi artık anlaşılmıştır.  Litosfer boyunca bu hareketler ve şekil  bozul-
maları,  berk kabuğun mantonun üzerindeki kısmını  canlandıran hareket-
lerin  yüzeyden tanınmasına olanak vermektedir.  Güncel  hareketlerin  ha-
ritaları,  epirojenik  ondülasyonlar  gibi  Jeolojik  zamanlar  boyunca ortaya
çıkan bir olayın asır ölçeğinde görüntüsünü vermektedir.

KABARTILI BİR MâSâ ÜZERİNDEKİ ÖRTÜ

Epirojenik ondülasyonlar kuramı şüphesiz yeni değildir. Birçok yazar
özellikle R. W. Wan Bemmelen yerkabuğuna hayat veren çok büyük ondü-
lasyonlar üzerinde durmaktadır. Fakat kısa bir zaman önce Afrika krato-
nunun büyük çökelme havzalarında yapılan incelemeler bu havzaları oluş-
turan  çukurların  zaman boyunca yer  değiştirdiklerini,  göçettiklerini  gös-
termiştir.
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Bu göç Afrikanın orta Atlantik sırtına göre olan hareketi ile karşılaş-
tırılabilecek bîr yönde ve hızda olmaktadır.  Bu durumda manto veya as»
tenosfer üzerinde yer alan dalgalanmalar yerdeğiştirmeler boyunca, göre-
celi olarak plastik olan kratonik şekil bozulmalarına sebep olmuşa benze-
mektedir. Ancak bu olay çok geneldir ve Menard'a göre okyanus dibi ka-
buğu da etkiliyecektir. Bu tür düşey ve yatay hareketlerin beraberliği ka-
bartılı  sırtları olan bir masanın üzerindeki örtünün çekilmesinde olduğu
gibi oldukça az olacakta.

Epirojenik ondülasyonlarm ve asır ölçeğinde belirginleşen güncel ha-
reketlerin iki ayrı ölçekte, bütün dünyayı kapsayan anlamda aynı bir ola-
yın açıklaması olduğu ortaya çıkmıştır. Öncelikle nitel olarak geniş alçal-
ma favzalan boyutları  ile yükselmekte olan sırtlar arasında güncel hare-
ketleri gösteren harita üzerinde denemeler yapıldığında ve Afrika kratonu
gibi büyük yer kabuğunu etkileyen kabartılar ile büyük havzaların boyut-
ları  karşılaştırıldığında aralarında çok büyük bir benzerlik görülmüştür.
Bu durumda güncel  hareketler  haritasının birkaç milyon yada birkaç on
milyon senede değişen hareketlerin anlık nitel bir görünümü verdiği düşü-
nülebilir.

■Anlaşıldığı gibi gözlem zamanlan yükselme yada alçalma zonlarının
yatay göçünü kanıtlamak için çok kısadır. Yalnızca Jeolojik tammalar bu
zonların  çok  uzun  zaman  aralıkları  boyunca  sürekli  olamayacağını  gös-
termiştir. Çökelmelerin kalınlıkları sınırlıdır ve yüksek zonların erozyonla
çıplaklaşan yerleri belirli bir köken derinliğini göstermektedir

GEZEGENİN EVRİMİNİ SEZEBİLMEK

Bugün  düşey  hareketlerin  nicel  yorumuna  eğilinirse  zor  bir  sorunla
karşılaşılır.  Son  yarım  yüzyıl  boyunca  ölçülen  hareketlerin  hızı  jeolojik
zamanlar boyunca bilinen ortalama hızdan en az on kez daha hızlıdır. Bu
kabuk  hareketlerinin  sürekli  olmadığınıg  östermektedir.  Yükselmeler  ve
alçalmalar kısa süreli ani hareketlerle oluşacak ve bunu bir dinginlik dev-
resi izleyecektir (on kez daha uzun bir süreç). Bu iki bileşenin bileşkeleri
yavaş jeolojik hareketler oluşturacaktır. Bu durumda bu dinginliğin ve son
yarım  yüzyılda  ölçülen  jeodezik  değerlerin  gösterdiği  hızlı  hareketlerin
sürecinin ne olduğu sorulabilir. Bir gözlem bu salınım süreçlerine bir sınır
vermeye olanak tanımaktadır. Bu kıyı çizgilerinin şekil bozulmaları üzerinde
yapılabilecek  incelemelerdir.  5.000  yıllık  kıyı  çizgilerinin  birkaç  metrelik
kıyı şekil bozulmalarına uğradığı bilinmektedir, bu durumda kıyılar  daha
güncel şekil bozulmaları eş çizgileri ile kesilmişlerdir. 3 den - 6 mm
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ye ulaşan uç değerler aynı kıyınıniki noktasındaki 1 cm derecesindeki gö-
receli  yıllık farkları  göstermektedir,  (Hazar ve Karadeniz  durumu) bu,
şayet hareket sabit ve daima aynî yönde ise iki nokta arasında 5.000 yılda
5.000 cm ye ulaşabilen göreceli  bir  şekil  bozulmasına neden olacaktır,
Ancak böyle bir zaman aralığında kıyıçizgileri için 50 metreye ulaşan şe-
kilbozulmasi bilinmemektedir. Bu durumda uç değerler daha sonra 10
kez azalacaktır.

Bu, anî hareketlerin îvmelenen faz sürecinin kesin olarak 5.000 sene-
den az olduğunu gösterir görünümdedir. Daha güncel kıyı çizgileri bu sü-
reci 1.000 yıl daha kısaltmaktadır. Diğer taraftan yinelenen jeodezik nîvel-
manlarla saptanan hareket yönleri yaklaşık bîr asırdır hemen hemen sa-
bittir. Bu nedenle bu çabuk faz sürecinin bir veya birkaç asır derecesin-
de olduğu düşünülebilir.

SONUÇ
Bütün zaman ölçeklerinde yapılan gözlemler arasında görülen uyum

global bir gelişmenin yakalandığını göstermektedir. Bu durumda bu veriler
aynı ölçek zamanlarda gerezenin evriminin tahmin edilmesinde başarı bek-
lenilerek kullanılabilir.

Güncel hareketler haritası  gelecek çeşitli  epokların görünümünü ve-
recek şekilde boyuna kesitler çizmek için de kullanılabilir. Bu, glecek gün-
cel hareketlerin 1 yada 10 milyon yıl boyunca uzandığı varsayılarak çizi-
len şekil 2 nin benzeri olacaktır.
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POLİGON DİZİLERİNDE (GÜZERGAH) AÇIKLIK
AÇIŞI KONTROLÜ ÎÇİN ASTRONOMİK GÖZLEMLER

Bircon ÇAMUOGUJ
İTÜ - İstanbul

ÖZET:
Poligonların uç noktalarında, çeşitli nedenlerle görüş olanakla-

rının  ortadan  kalkması,  poligon  kapanma  hatalarının  denetimini
güçleştirmektedir. Bu durumda uç noktalardaki azimutların, jeode-
zik astronominin yöntemleri yardımıyla saptanması önerilebilir. An-
cak hu yol dikkatli gözlemleri ve incelikli hesaplamaları gerekli kıl-
maktadır..

Bu yazıda, bir poligonun ucunda birbirini görmiyen iki bağlantı
noktasında,  aynı  anda,  güneş  veya yıldız  gözlemleri  yaparak,  nok-
taların  birbirlerine  olan  azimutlannın  hesaplanabileceği  gösteril-
mektedir. Yöntem fazla bir jeodezik astronomi pratiğine gereksin-
me duyulmadan,  ancak iki  gözlemci  tarafından ve sıkı  bir  koordi
nosyon ile uygulanabilmektedir. Radyoların kesintisiz sinyallerinden
yararlanıldığında uygulama önemli ölçüde kolaylık kazanmaktadır.

~— Yayın Kurulu —

Tüm jeodezik  çalışmalarda gözlem hatalarının verilen hata sınırları
içinde kalması gerekmektedir. Bu koşulun irdelemesini yapabilmek içinde
gereğinden fazla ölçü yapma zorunluluğu doğar. Yeterinden fazla ölçü, ka-
ba hataların bulunmasına ve ölçülerin dengelenmesi ile ölçü değerleri ye-
rine doğruluk dereceleri daha fazla büyüklüklerin bulunmasına da olanak
sağlar.

Bilindiği gibi bir arazi kesiminin haritasının yapımı için, ya jeodezik
ağ kurulur ya da orada daha*önceden ölçme çalışmaları yapmış kurumla-
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•10
rın nirengi ve poligonlarından yararlanılır. Ayrıntı Ölçmeleri için,
gerektiğinde ek poligon dizileri kurulur. Poligon dizilerinin
kurulmasında yukar-daki nedenlerle poligon dizileri başta ve sonda
koordinatları verilen ve bu noktalardan bilinen başka noktalara bakış
olanağı olan, iki noktaya bağlanmalıdır. Fakat bazen bağlama
noktalarından bilinen   başka noktalara bakış olanağı olmayabilir.
Örneğin  (Şekil  1  de) görüldüğü gibi,  A 4 den başlanarak kurulan
bir poligon dizisi A 5 noktasına bağlamak gerekmektedir. Fakat bu
yerin hızlı imar gelişmesi, ağaçlandırılması veya topografik yapısındaki
değişimler nedeniyle, A 5 noktasından diğer nirengi noktalarını
gözleme olanağı yok olduğu için, ilgili dizide açı kapanma hatası hesap-
lanamıyabilir. Buna karşılık A 6 noktasından bilinen başka, noktalara
görüş olanağı varsa buradaki sorun çözümlenebilir.

Bu tür sorunların çözümü için şu yollar önerilebilir:
1— Yıldızların astronomik azîmutundan yararlanmak,
2-— Yıldız ya da güneşi açıklık açısı taşıyıcısı olarak kullanmak.



1 — ASTRONOMİK AZİMUTTAN YARARLANARAK KAPANMA
AÇIKLIĞININ HESAPLANMASI

Bağlama  noktasında  yapılacak  astronomik  gözlemelerle  noktanın  <p
coğrafik eylemi ve X boylamı hesaplandıktan sonra/bu noktadaki y merid-
yen yakınsaması jeodeziden bilindiği gibi

fc/tjfzs.   tin (p fan ah )̂-
eşîtliğiyle hesap edilir. A X bağlama noktası ile düzlem koordinatlar için
kullanılan projeksiyonun başlangıç meridyeni arasındaki boylam farkıdır.

Küçük alanlarda kurulmuş bölgesel (mevzii) ağlar için y S|f|r alınabilir,
y yardımıyle gözleme noktasından geçen nirengi kenarının coğrafik açıklık
aşısı ile azimutu arasında dönüşüm yapılabilir (Şekil 2).

Şekil: 2

Pj gözleme noktası
Pk gözlenen nokta
a  yıldızın astronomik azimutu
Tj -f 1 Pj den Pk ya olan doğru açısı
ry P1 den yıldıza olan doğrultu açısı

H



düzlem açıklık açısı bulunur.

Yıldızın a astronomik azimutu istenilen inceliğe göre, Jeozedik asîro-
minin herhangi  bir  yöntemiyle belirlendikten sonra,  (1),  (4),  (4a)  eşit-
likleri yardımıyle   t(i+ı düzlem açıklık açısı hesaplanır.

Bu yol uzun hesaplamaları gerektirdiğinden, söz konusu sorunun çö-
zümü için uygun değildir. Bu nedenle güneş veya yıldızı açıklık açısı taşı-
yıcısı olarak kullanmak daha iyidir.

2 — GÜNEŞ VEYA YİLDİZLARİN AÇIKLIK AÇISI TAŞIYICISI
OLARAK KULLANILMASI

Bir gök cisminden yer üzerindeki iki noktaya aynı anda gelen ışınla-
rın paralel kabul edilmesi, bu yöntemin temel düşüncesidir.

(Şekil  1)  deki  A5, A6 noktalarında güneş  veya yıldızlar aynı  anda
gözlenir  % fa  tepe açıları  ölçülürse, yukardaki temel düşünce nedeniyle
poligon kenarlarının açıklık açıları, klasik: poligon hesaplan gibi yürütü-
lür.  Şöyleki,  bilinen t3

4 açıklığından yararlanılarak 0103 den A5 e olan
açıklık açısı

m.



olur.  (9a)  eşitliğindeki  t3
4 ve  t6

7 açıklı  kaçılan  koordinatları  kesin  olan
bilinen noktaların kesin açıklık açılarıdır. Bu nedenle bu eşitlik ile poligon
dizisinin açı kapanma hatası, tepe açılarına getirilecek düzeltmeler ve A4
ile A5 noktalarının kesin koordinatlarından da koordinat kapanma hata-
ları ile düzeltmeleri hesaplanır.

..   2.1 —- .GÖZIEMELERDEKİ KİŞİ SAYISI VE KULLANILAN ALETLER

A5, A6 noktalarında aynı anda gözleme yapılacağından, iki gözlemci,
bunların kullanacakları aynı özellikte ikî teodolit ve zaman okumaları
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İçin iki yardımcı kişi, onların kullanacakları olurunca düzgün giden ve sa-
niye göstergesi oldukça uzun olan iki saat gereklidir.

2.2 _ ARAZİDEKİ ÇALIŞMALAR İÇİM İŞ SIRASI

1— Gözlemelerden evvel her iki saat, birbiri ile veya zaman işareti
veren bir istasyona   göre aynı anda karşılaştırılmalı.

2— Her iki gözleme noktasında gözlemelerin aynı anda yapılması
nı sağlamak için, zaman plânı yapılmalı ve bu anlarda güneş veya
yıldız
gözlenmelidir. Örnek (Tablo 1).

ZAMAN PLÂNI

. (Tablo I)

(Tablo 1) de görüldüğü gibi her iki saatdeki durum farkı nedeniyle
1. saat 9h 30m 03s yi 2. saat $h 30"1 15S yi gösterdiği anda, gözlemciler aleti
güneş ya da yıldıza tam yöneltmiş olmalıdırlar.

No* :.  • AÇ ilk karşılaştırma anı ile gözlem zamani arasında geçen süre. 14



3— Gözlemelerin (Rasatların) aynı anda yapılmasını sağlamak için,
yardımcı kişiler ve alet gözlemcileri uyuşumlu çalışmalıdırlar. Yani
alet
gözlemcisi düşey çîzgiyse yıldız ya da güneşi izler ve yardımcı kişi
karar
laştırılan (zaman plânında ön görülen) zamandan 5S önce 4, 3, 2, 1
dur.
işaretini söyler. Gözlemci,dur işaretini duyar duymaz dürbünle
yıldır ya
da güneşi izleme hareketini durdurur ve gerekli okumaları yapar
(doğrultu
okuması).

4— Gözlemelerden sonra kesin bir saat karşılaştırılması   yapılmalı.
Şayet her iki saat arasında bir gidiş farkı çıkarsa, bu farktan (Tablo
1) de
görüldüğü gibi her gözleme zamanına karşılık gelen gelen dt saat
düzelt
meleri hesaplanmalıdır.

Saat  gidişlerinin farklı  olmaları  nedeniyle güneş  veya yıldıza aynı
anda gözleme yapılamaz. Bu nedenle güneş yardımiyle ölçülen veya tepe
açılarına düzeltme getirilmelidir (Şekil 1). Bu düzeltme Köopf'a göre

dlr\ Burada  dt  her gözleme zamanına getirilecek düzeltme, dS yıldız veya
güneşin dt süresindeki deklinasyon değişimi, Acp her iki gözlem noktasının
enlemleri arasındaki farktır. (10) eşitliğinde Ç zenit açısı açısı geçtiği
dt düzeltmesinden şüphelenildiğinde  t,  nin her defasında dakikaya kadar
ölçülmesi uygun olur.

dt süresi dakika büyüklüğünde olacağından yıldızların bu süredeki
deklînasyon değişimi sıfır alınabilir. Bu neden yıldız için (10) eşitliği



15



olur.

Şayet saatlerin gidiş farkları nedeniyle örneğin 10 lık bir hata ihmal
edüebîlecekse (İ la) ve (12a) eşitliklerinden max. zaman düzeltmesi yıldız
gözlendiğinde

dt < 0.5m

güneş gözlemelerinde ,       .......■-.:.         .
dt < 0.5m = 30s

olmalıdır.

Eğer her iki gözlem noktasında devamlı zaman işaretleri veren bir ve-
ricinin sinyallerini alan, iki radyo kullanılırsa yardımcı kişilere gerek kal-

16

alınabileceğinden, 1Q eşitliğinden güneş gözlemelerine ait
düzeltme



maz. Gözlemleri yapmak içîri, iki alet gözlemcisi yeter. Bu yöntemde göz-
lemelerin aynı anda yapılması şöyle sağlanır;

—Zaman işareti hangi zamanı veriyorsa  (Doğu Türkiye, orta batı
Avrupa zamanı gibi v.s.) gözlemciler o zamana kol saatlerini 5S veya daha
az hata île ayarlarlar. Saatlerin olurunca düzgün gitmesi gereklidir. Örne
ğin, zaman plânında güneş ya da yıldız gözlemesinin 9h35m anında yapıl
ması saptanmışsa, kol saatyleri 9h 35m 00s geldiğinde gelmeden biraz önce
veya sonra radyo saniye işaretlerine göre daha uzun olan dakika sinyalini
verecektir. Eğer   gözlemciler saptanan anlarından    (Örneğin 9h 35m 00s)
SCF, 45S v.s. önce aletin düşey çizgisi ile yıldız ya da güneşi izlemeye baş-
laı ve radyodan dakika sinyalini duyar duymaz dürbünle izleme hareketini
durdururlarsa her iki noktada güneşe alet aynı anda yöneltilmiş olur.

—Böyle bir çalışmada zaman plânlarının gözleme anları dakika baş-
larma gelecek biçimde düzenlenmeli,

—Bu yöntemde, gözlemlerde görev alacak kişi    sayısının azalması,
zaman bildirmedeki kişiye bagh hataların ortadan kalkması ve ayrıca (1)
de kullanılacak olan saatlerin gidiş farkları nedeniyle   hesaplanacak dü
zeltmelerin olmaması, devamlı sinyallerin kullanılmasına öncelik
kazandırır

—Güneş ya da yıldızın aşıklık açısı taşıyıcısı olarak kullanılmasında
bazı öneriler»

1— Poligon dizileri için güneşe veya yıldıza 8-10 seri gözleme yap
mak yeterlidir.

2— A6 nın seçiminde <p6 = <p5 olmasına özen gösterilmeli. Bu koşul
sağlandığında A5 — A6 kenarı çok uzun olabilir.

3— Poligonların gerektirdiği  incelik    bakımından    güneşin güneş
prizması île gözlenmesi yeterli ve yıldız gözlemelerine göre daha az mas
raflıdır.

Her iki bağlama noktasında da bilinen diğer noktalara bakış olanağı nın
olmaması hali. Bu durumda (22) de anlatılan yöntem her iki bağlama
noktasında da uygulanabilir. Fakat bu durumda şöyle bir yöntemle de çözüm
sağlanabilir.

(Şekil 1) deki A 4 ve A5 noktalarında güneş aynı anda   gözlenerek
§4 ve f36 tepe açıları ölçülür.
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