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ÖZET 
Ölçme biliminin her dalında olduğu gibi tünel haritacılığında da yeni sistemler buna bağlı 

olarak modern ölçme sistem ve yöntemleri geliştirilmektedir. Bu da tünel ölçmelerinin daha 
hassas, ekonomik, güvenilir ve hızlı sonuçlandırılması sonucunu doğurmaktadır. Önceleri 
delme-patlatma, elle kazı ve basit sayılabilecek kazı makinaları ile açılan tüneller günümüzde 
modern ölçme donanımları ile donatılmış kaza makinaları ile açılmaktadır. Tünel açma ma-
kinalarındaki bu gelişme, tünel ölçmelerinde uygun ölçme sistem ve yöntemlerini de be-
raberinde getirmiştir. Bu çalışmada teknolojik gelişmelerin ışığında modern tünel açma tek-
nikleri ile uygun olarak kullanılan ölçme sistem ve yöntemleri bu çalışmada tanıtılmıştır. 

1. GİRİŞ 
Bilgisayar destekli tünel haritacılığında ana amaç, tünel makinalarının eğimi ve konumu 

hakkında gerçek zaman verilerinin elde edilmesidir. Problemin çözümü üç açı ve üç konumun 
ölçülmesini gerektirir. İki konum ve bir açı, hedef levhası ile birlikte bir bütün oluşturan ölçme 
lazeri ile belirlenir. Diğer iki açı inklinometre (eğim ölçer) ile okunabilir. Üçüncü konum, (ör-
neğin tünel boyunca olan uzunluk) ölçme lazerine monte edilmiş bir elektronik uzunluk ölçer 
kullanılarak elde edilebilir. Makina parametrelerinin hesaplanması ve görüntülenmesi, tünel ay-
nasının yakınına yerleştirilmiş olan bir gerçek zaman işlemcisinin kullanımını gerektirir. 

Kurplu tünellerde yöneltmenin yapılabilmesi için, projelendirilmiş olan tünele ilişkin ko-
ordinatlar bir gerçek zamanda bilgisayara yüklenir. Sonuçlar sürekli olarak operatöre sunulacak 
duruma getirtilir. Bunların yazılması, kaydı ve izlenmesi için tünel dışındaki ofise iletilir. 

Tünelde lazerin ilk monte edildiği şekilde uzun süre sabit kalmadığı boru itme (pipe-
jacking) projeleri ile ilgili yazılım donanımlar geliştirilmiştir. Lazerin konumu, önceden elde 
edilmiş olan verilerden ve tünel aynasından daha gerideki bir nokta ile lazer arasındaki bir 
diğer açının ölçülmesi ile belirlenmektedir. 

Konum verileri tünel makinasının hassas olarak ilerlemesini kolaylaştırır. Bundan dolayı 
operatöre sürekli olarak bir saniye aralıkla düzeltilmiş veri sunulur. Bu bilgi tam otomatik pro-
filleme için bir hidrolik kontrol sistemi ile boom (makinanm hareketli kazıcı bölümü) açı ölç-
meleri ile konum verilerinin birleştirildiği Roadheader (modern kazı makinası) gibi otomatik 
sistemlerde de kullanılmaktadır. 

Bir tünel açma makinası kazılacak olan tünele çok benzeyen bir silindir olarak dü-
şünülebilir. Böyle büyütülmüş bir objenin eğimini ve konumunu belirlemek için 3 koordinat ve 
3 açının ölçülmesi gerekir. Gerekli konum bilgisi makinanın X ve Y koordinatlarına, (sol/sağ 
ve yukarı/aşağı) ve tünel boyunca olan mesafesine (Z koordinatı) göre tanımlanır. Gerekli açı 
ölçmeleri yatay eksen etrafındaki dönme, yataydan sapma ve bir düşey eksen etrafındaki 
dönme olarak tanımlanabilir. Tünel ekseni etrafındaki dönme ve yataydan sapma gibi açıların 
ölçülmesi, graviteye göre relatif açı ölçen ve makinaya monte edilmiş olan inklinometrelerin 
kullanılması ile gerçekleştirilebilir. 

Konum bilgileri, doğru bir referans hattı oluşturabilecek olan lazerin kullanılmasıyla elde 
edilir. Düzgün bir kazıda lazerin tünel eksenine paralel olduğu düşünülürse, tünel boyunca olan 
uzunluk yöneltme hesaplarında dikkate alınmaz. Böylece problem makina için X, Y ve düşey 
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eksen etrafındaki dönmenin ölçülmesine dönüşür. Bu fonksiyonlar bir alet sisteminde ger-
çekleştirilir. 

2. ÂLET SİSTEMİ 
2.1. Hedef Levhası (Target) 
Target, lazer ışığını kesen ve merkezine göre lazerin konumunun ölçüldüğü bir araçtır. Işın 

target'in önündeki bir ekrana çarpar ve şekillendirilmiş olan nokta, iki lineer fotodiyod dizisi 
üzerinde görüntülenir. Bu X, Y konum koordinatları için temel oluşturur. Ekran, lazer ışığının 
bir kısmının target ve lazer ışını arasındaki açının ölçülmesi için, üçüncü bir fotodiyod ile bir-
leşik olarak kullanılan bir merceğe engellenmeden geçmesini sağlar (Fotoğraf. 1). 

Tünelde kullanıma uygun olan böyle bir ölçme işleminin yapılabilmesi için karmaşık sin-
yal işlemlerine gereksinim vardır. Target ünitesinin kendi sinyal işleme bölümü vardır. Bu de-
ğişen sinyal kazancının karşılanması için otomatik sıralama ve dizideki fotodiyotlar arasındaki 
aralık diziliminden çok daha iyi bir çözünürlükte nokta konumu belirleyebilmek için, çok güçlü 
ortalama alma teknikleri gibi özellikleri sağlar. 

2.2. Alt Zemin İşlemecisi 
Makina ve tünel arasındaki transformasyonu belirlemek için gereken hesap uzun ve kar-

maşık olmasına rağmen, teorik tünel ekseni boyunca yöneltilmiş bir referans şebekesinde 
tünel makinasmın eğimi ve konumu için yeterli bilgi, inklinometreden ve target ünetisinden alı-
nan ölçülerden elde edilebilir. 

Tünel makinasmın yakınına yerleştirilmiş olan bir diğer işlemci ile bu hesap gerçek za-
manda yapılabilir. Bu işlemci, giriş parametrelerinin (örneğin target ve makina ekseni ara-
sındaki uzaklık) hesap için hazırlanması sureti ile gerçek zamandaki giriş ölçülerinin trans-
formasyonu ve sonuçların uygun bir formda makina operatörüne veya ölçmeciye görüntülü 
olarak sunulması için kullanılır. 

2.3. Kullanımla İlgili Avantajlar 
Tünel aynasının yakınında böyle bir sinyal toplama ve işleme sisteminin olmasının dikkate 

değer avantajları vardır. Öyle ki makina operatörü makinanın konumunu ve yönelmesini anın-
da görebilir. Konvansiyonel bir ölçme için işin sık sık durdurulmasına ihtiyaç yoktur. Ope-
ratöre sunulan bilgiler hızlı bir şekilde düzeltildiğinden ve makinanın manevra yapmasından 
ileri gelen titreşim gibi yöneltme bilgilerinin hazırlanması azaltıldığından ya da elemine edil-
diğinden hassasiyet artar. Hızdaki ve ölçü doğruluğundaki artış ilerlemenin daha hızlı olmasını 
sağlar. 

Ölçü doğruluğundaki bu düzenleme, tünel kazı makinası ünitelerinin her durumda kul-
lanılmasını sağlayabilir. Buna ilaveten izlenen sinyaller tünel aynasından uzak noktalarda gö-
rüntülendiği zaman uzaktan kullanım kolaylaşır. 

3. UYGULAMALAR 
3.1. Kurplu Tüneller 
Yukarıda tanımlanmış olan bilisayar destekli ölçme yöntemlerinin kurplu tünellerde kul-

lanımını yaygınlaştırmak için önemli üç ilaveye gereksinim vardır. İlk olarak gerekli tünel ko-
ordinatlarının uygun bir referans çerçevesinde depolanması gerekir. İkinci olarak ölçme la-
zerinin çok uzun mesafe boyunca tünel eksenine paralel olmaması durumunda, tünel boyunca 
mesafe ölçebilmek için bir ortalama değere gereksinim vardır. Üçüncüsü lazerin konumu ve 
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sapması için bir giriş verisine gerek duyulmasıdır. Makinanm Tünel 
boyunca olan mesafesi; " Üzerine bir şifreleyici tutturulmuş olan 
sevk tekerleği kullanarak, 
• Tünel makinası çok iyi tanımlanmış sıralı adımlarda ileriye doğru sevk edilirse, ilerleme 

sayacısı kullanarak, 
• Elektronik uzunluk ölçer kullanarak ölçülebilir. 
Lazer donanımlı bir teodolitin ve elektronik uzunluk ölçerin kullanımı çok etkilidir. Çünk 

lazerden tünel makinasına olan mesafe ve lazer ışın açıları yeraltındaki işleme ünitesine gön-
derilebilir. Yanına yaklaşılamayan bir nokta olması durumunda, doğruluğu pratikte sık sık 
ispat edildiği gibi okumaların teodolitle uzaktan yapılması uygundur. 

Kurplu tünellerde ek veri işlemek için. alet sistemine ilave olarak işlem kapasitesi art-
tırılmış bir bilgisayar kullanılır. Tipik bir tünelde tünel aynasında gerekli olan büyük miktarda 
verinin kontrolü ve girişi mümkün olmadığından bu bilgisayar tünel dışında bulunan ofiste 
kullanılmak üzere tasarlanmış ve bir kablo ile yeraltı bilgisayar sistemine bağlanmıştır. 

Ofisteki yazıcı ve ekran ile bir bütün oluşturan bilgisayar, ölçmecinin teorik tünel ekseni ile 
ilgili detayları girmesini ve aynı zamanda tünelden gönderilen önemli sistem parlamentrelerinin 
hepsinin anlık sunumunu da sağlar. Bilgiler yer altından ya da yer üstünden sürekli veya isteğe 
bağlı olarak ofisteki yazıcıya kaydedilebilir. 

3.2. Boru İtme (Pipe - Jacking) Metoduyla Açılara Tüneller 
Fazla su içeren akıcı zeminlerde en uygun tünel açma tekniği, giriş şaftında (bacasında) 

prekast tünel kesitlerini tünel içine sokmak ve bir bütün oluşturan tünelde adlandırılır. Bu tek-
nik giriş şaftı ve tünel aynası arasında sürekli bir su geçirimsiz hat oluşmasını sağlar. 

Bu teknikte tünel aynasına su girişi basınçlı hava ile önlenir. Prekast borulara monte edil-
miş olan lazer, tünel kaplama dayanağı boyunca itileceğinden, klavuzluk görevi yapacak bir re-
farans olarak sabit bir lazer kullanılamaz. Tünel makinasının ilerlemesi ile ilgili uygun bir 
ölçme yapabilmek için giriş şaftında referans noktalarından geriye doğru poligonal bir ölçme 
planı oluşturulması, ölçme istasyonlarından oluşan bir zinire gereksinim gösterir. 

Bu yöntemde kullanılan aletler tünelde tek bir ölçme noktasının olduğu ve tünele monte edi-
len bir lazerin kullanıldığı çok basit bir yöntemle çalışır. Halihazır tanımlanmış olan sisteme 
bir lazer istasyonu ve bir geri istasyon olmak üzere iki özel bileşen eklenir. 

Lazer istasyonu kendi kendine düzeçlenebilen bir lazer ve özel bir Gonyometre ile des-
teklenir. Geri istasyon, gonyometreye referans teşkil eden kolimasyonu yapılmış parlak bir 
ışık kaynağını içerir. Her iki istasyonda tünel hattının herhangi bir kesitinde oluşabilecek dön-
melerle ilgili bir düzeltmenin yapılmasını sağlayan tek eksenli inklinometrelerle donatılır. Gon-
yometre, lazer ve geri istasyon eksenlerinin birleştirilmesiyle oluşan doğrultu ile lazer ışınının 
belirlediği doğrultu arasındaki açıyı ölçer. Tünel ilerledikçe tünelle ilgili konum bilgileri ofis-
teki bilgisayarda düzenli aralıklarla kaydedilir. Tünel makinası, lazer ve geri istasyon ara-
sındaki uzaklıklar sisteme girilir ve konumlan da eski verilerden elde edilir. Gonyometre yer-
leşiminin lazer istasyonundan olan mutlak sapması hesaplanabilir ve buradan mutlak lazer 
sapmaları belirlenebilir. 

Bilhassa tünel ilerledikçe tünel kesitleri benzer bir yol takip eder gibi çoğu tahminler bu 
yöntemde açıkça ifade edilmemiştir. Eğer tünel kesiti aşırı kesilmişse ya da tünel çok keskin 
bir kurp dönüyorsa bu doğru olmayabilir. Her ne kadar uygulamada bu tekniği kullanarak tü-
nelde 70-80 m. boyunca yeniden ölçü yapmaksızın ilerlemek mümkünse de, tanımlanan yön-
tem mutlak değil diferansiyeldir ve olası bir hata artışı gösterebilir (Fotoğraf.2). 
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3.3. Roadlueader Tünel Açma Makinası ile Açılan Tüneller 
Bu tip makinalar iki adet silindirik tüpten oluşur. Bunlar ön ve arka gövde olarak ad-

landırılır. Ön gövde kazılan bölümde yani tünel aynasında tavandan malzeme dökülmesini ön-
leyen sürme kalkanları ve aynada göçük olması durumunda, gelecek göçüğü önlemek için ko-
nulacak tahta, saç levha v.b. gibi göçük önleyici plakalara basınç yaparak durduran göğüs 
silindirlerden oluşmaktadır. 

Ana gövde operatör mahali, boom denilen kazıcı, tünel kesitine kaplanan prekastları monte 
eden erektör ve makinanın ilerlemesini sağlayan itici pistonlardan ibarettir. Sistemle bü-
tünleşmiş olan transdüzerlerin sayısını arttırarak sayısı arttırılmış değişkenlerle makinanın 
kontrolü ve izlenmesi olanaklıdır. Roadheader boom'unun yatay ve düşey konumlarının iz-
lenmesi ve daha önce bahsedilmiş olan değişkenlerle bu bilginin işlenmesi, uygun hidrolik ara-
yüzleme ile boom'un hareketinin kontrol edilmesi mümkündür. Öyle ki zeminin kesilmesi sı-
rasında makinanın yalpalanması veya sarsıntısı dikkate alınmaksızın, projelendirilmiş olan 
tünel ekseni ile ilişkili uygun bir kesit açılır. 

Target boyu makinanın hareketi gözönüne alınarak belirlenmelidir. Bazı durumlarda stan-
dart target boyutları olan 30 x 30 cm yeterli olmayabilir ve bir motorize lazer teodoliti ge-
rekebilir. Önceden programlanmış olan belli sayıda profil, klavuz sisteminin hafızasına de-
polanabilir. Roadheader'la ulaşılabilen maksimum kesit alanından daha büyük kesitlerin 
kesilmesi gerektiğinde (Yeni Avusturya tünel açma tekniğinde olduğu gibi), ihtiyaç duyulan de-
ğişik profiller otomatik olarak kesilebilir (Fotoğraf. 3.) 

3.4. Kendinden Yönlendirilmeli Tünel Açma Makinas» 
Tünel açma makinasının izlenmesi, monitör-operatör-hareket-monitör döngüsünün tamamı 

ile birleştirilmesi suretiyle otomatikleştirilebilir. Ayrıca daha fazla sayıda değişkenin (Ram 
ilavesi gibi) sistem işlemesi içine entegre edilmesi gerekir. Sonuç; el değmeden verimli olarak 
çalışabilen bir tünel açma sistemidir. Tamamiyle izleme amacı ile tünel makinalarına yer-
leştirilebilen prediktör, bir anahtarın oynadığı rolü üstlenir. 

Predikte edilen konum, kullanıcı tarafından önceden saptanandan ileride olan herhangi bir 
mesafe için hesaplanabilir. Eğer herhangi bir düzeltme yapılmaza örneğin 5 m. lik bir iler-
lemeden sonra makinanın nerede olabileceğini operatörün görmesini sağlar. Bu da pro-
jelendirilmiş tünel ekseninden olası bir sapma olmadan önce bu sapmayı düzeltebilmesi için 
operatöre olanak sağlar. 

Prediktör sayesinde tünel ekseninden olan büyük sapmalar giderilerek, tünel makinasının 
yeniden doğru tünel eksenine getirilmesi ihtiyacı ortadan kaldırılır ve olaya başlangıcında mü-
dahale edilecek şekilde yön düzeltmeleri yapılır (Fotoğraf.3). 

3.5. Bilgisayar Kontrolle Lazer 
Tünel açmada profil kontrolü için dizayn edilmiş bir sistemdir. Lazer, tünel tavanında mil 

dayanağı üzerine, tünel aynasının 30 ile 100 m. gerisinde koordinatları belli bir noktaya yer-
leştirilir. Daha sonra lazer, istenilen yön ve yüksekliğe yöneltilir. Tünel ile ilgili verilerin gi-
rişini yapar. 

Lazer ışığı devirli olarak izlenir ve tünel aynası üzerinde ya tasarlanan kaza hattı ya da ke-
silecek patern (tünel kesiti) görüntülenir. Aynı zamanda boyutsal doğruluk için, profilin kontrol 
edilebilmesi de mümkündür. Tünel profilinin uzun bir periyot boyunca sabit olması durumunda 
lazerin yeri değiştirilmeyebilir. Bu durumda sadece programdaki aynanın yerleşimi de-
ğiştirilmelidir. 

Güç ünitesi, bilgisayar ve yazıcı bir ünitede birleştirilir. Güç ünitesi bilgisayar, lazer ha-
reketlendirme motorlarını, lazer ışınını ve taşınabilir operatör kontrol ünitesini çalıştırır. Ya- 
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zıcı, tarih ve zaman olarak operatörün haraketlerini kaydeder. 30 m. uzunluğunda bir kabloya 
sahip olan kontrol birimi profil kaydı için başlangıç komutu, aynanın yerleşimi ve aynadan 
olan uzaklık gibi parametrelerin bilgisayara iletilmesini sağlar. Sistem, aşırı kopmaların 
(overbreak-aşın malzeme kesilmesi) azalması, kesme paternlerinin ve profilin görüntülenmesi, 
ölçme işlerinde azalma ve çalışma kolaylığı gibi avantajlara sahiptir (Fotoğraf. 4). 

4.   SONUÇ 
Tünel makinalarının mikro işlemcilere dayalı kontrolü, tünel inşaa endüstrisinde yaygın 

kabul görmüştür. Otomatik kontrolün önemi madencilik endüstrisi gibi bir çok^ alanda his-
sedilmeye başlanmıştır. 

Halihazırdaki projeler bahsedilmiş olduğu gibi hidrolik basınç, güç tüketimi, yağ basıncı 
v.b. ölçümlerin yapılabilmesi için gerekli olan izleme sistemleri ile daha da mü-
kemmelleştirilmiş olan kılavuz ve kontrol sistemlerinin birleştirilmesine yönelmiştir. 

Böyle sistemler, bütün önemli makina parametrelerinin izlenmesi sureti ile gelecek yıllarda 
tünelciliğin daha verimli olmasının yolunu açacaktır. 
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Şekil 2. Kuzey-Güney Baltalimanı Kollektör Tünellerinde Kullanılan Roadheader Tünel Açma 

Yöntemi 

 

Fotoğraf İ. Hedef Levhası (Target) 
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