
RUSYA'DA GÜNCEL KABUK HAREKETLER İ     ( * )

Boulanger
SSCB  (CRCM  Başkanı)

Bayanlar Baylar, Sayın Meslekdaşlar,

Güncel  yerkabuğu hareketlerinin  etüdü problemi,  yeri  bir  gezegen
olarak alan jeoloji, jeofizik, coğrafya, jeodezi, astronomi, kartografya gibi
bilimlerin temel  ilgi alanlarından biri olmuştur.

Güncel kabuk hareketlerinin etüdü, zaman içinde yerçekimi değişim-
lerinin,  yer  dönüşündeki  düzensizliğin,  okyanus  yüzeylerindeki  değişim-
lerin,  yer  ve Okyanus gel-gitlerinin  etüdleri  ile  birlikte,  bize yalnız yer-
yüzünün hareketliliği  konusunda  bilgi  vermekle  kalmıyor;  aynı  zamanda
küremizin bir  bütün olarak  dinamiği  konusunda gerekli  verileri  elde et-
memizi de sağlıyor.

Sovyetler Birliğinde güncel kabuk hareketlerinin etüdüne oldukça bü-
yük önem verilmektedir. Bugün bu alanlardaki çalışmalar başlıca iki doğ-
rultuda gelişmektedir :

A)  Düşey kabuk  hareketleri,  geniş  alanlarda incelenmektedir.  Amaç,
nivelman ağlarının  zaman içindeki  stabilitesini  denetlemek,  ayrıca,  farklı
jeofiziksel  alanlar  ve  jeolojik-tektonik  olaylarla  gözlem  anının  jenetik
ilişkisini saptamaktır.

Tamamlanmış  etüdlerin ana sonucu olarak «Doğu Avrupa'da Güncel
Kabuk  Hareketlerinin  Düşey Hızı  Haritası»  yayınlamıştır.  Bu  haritanın
modeli IUGG Moskova XV. Genel Asamblesinde tartışılmıştır.

(*}  Güncel Kabuk Hareketleri Komisyonu  (CRCM) 1974, Zürich Genel Toplantısı
Açış Konuşması.
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Harita, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polon-
ya, Romanya, Sovyetler Birliği  ve Yugoslavya bilim adamlarının ortak ça-
balarının ürünüdür. Harita, bu ülkelerin jeodezi servislerince yürütülmüş
ve bilim adamları,  mühendis - jeodeziciier, jeomorfolojistler ve tekfonîk-
çilerin verimli  ortak  çalışmaları  ile,  tekrar  nivelmanı  verilerinden türetil-
miştir.

Bu haritanın bir araya getirilme düşüncesi ve bu toplamanın ilkeleri
ilk  önce, CRCM nin ilk  başkanı  Prof.  Mescherikov tarafından ortaya ko-
nulmuştur. Onu bu kollektif  çalışmadaki çabaları nedeniyle burada bir
kez daha saygıyla anmak isteriz.

B)  Güncel  kabuk  hareketlerinin  jeodinamik  poligonlar  içinde  ince-
lenmesi.  Şu anda Sovyetler  Birliğinde böyle 20 nin  üstünde poligon bu-
lunmaktadır.  Bunlar  farklı  jeolojik  -  tektonik  bölgelerde  seçilmiştir.  Po-
ligonların  birçoğunda  jeodezik  ölçmelerle  birlikte  jeofiziksel,  jeolojik  ve
jeomorfolojik etüdler de yürütülmektedir.

Önemli jeodezik ağlar Orta Asya'da Alma - Ata, Frunze, Taşkent, Du-
şanbe, Aşkaabad yakınlarında kurulmuştur. Bu poligonlarda güncel ka-
buk hareketlerinin etüdü sonunda, bu oluşumlarla sismik fenomenler ara-
sındaki  jenetik  ilişki,  deprem prediksiyonu yöntemlerinden  yararlanarak,
araştırılmaktadır.

Düşey ve yatay hareketlerin bu poligonlardaki gözlemleri çeşitli  yön-
lerden ele alınmakta; bir yandan tekrar nivelmanı  uygulanırken, poligon-
ların birçoğuna,  gel-git  eğim değişimleri  ve tektonik  orijin  eğimleri  göz-
önünde  tutularak  duyarlıklı  tiltmetreler  yerleştirilmektedir.  Bu  amaçla
kabarcık  düzeçli,  yatay sarkaçlı  tiltmetreler  ve  su  tüplü  tîltmetreler  kul-
lanılmaktadır.  Bazı  poligonlara,  gel-gite  bağlı  ve  ondan  bağımsız  defor-
masyonları  kaydetmek üzere 2 ve 3 bileşenli  deformometreler  yerleştiril-
miştir.

Yatay  hareketlerin  irdelenmesi  için,  tekrar  kenar  ve  açı  ölçmeleri
programlanmaktadır.  Jeodezik sinyallerin yer değiştirmeleri,  bu yöntem-
lerle İXİO"6 ortalama hata kesinliğinde açıkça saptanabilmektedir.

Orta Asyadaki Garm, Alma Ata ve Taşkent yörelerindeki poligonlar-
dan çok ilgi çekici sonuçlar alınmıştır. Çok sayıda tekrarlanan nivelman-
lar ise, düşey hareketteki hız değişimi ile kabuk deformasyonları arasın-
daki jenetik ilişkiyi, deprem prediksiyonu amacıyla ortaya çıkarmakta-
dır.

27



Şu saptanmış bir. olgudur ki, güncel düşey kabuk hareketlerinin hızı,
açıkça sabît bir nitelik göstermektedir. Sismoaktif yörelerde de aynı du-
rum gözlenmiştir.  Ancak  fark  şuradadır  ki,  asismik  yörelerdeki  düşey
hareket  hızları  ± 2-3 mm/yıl  kadarken, sismoaktif  yörelerde çoğunlukla
15-1,7 mm/yıl değerine erişebilmektedir. Örneğin Garm poligonunda, bir-
kaç  on metre  aralıkla  yerleştirilmiş  röperlerde önemli  farklılıklar  izlen-
miştir : Bir röper üzerinde hız yılda birkaç milimetreyi geçmezken kom-
şu röperde 15-17 mm/yıl değerine ulaşmaktadır. Ayrıca bir deprem ön-
cesi  dönemde,  düşey  hareket  hızında  belirgin  bir  artma  izlenmektedir.
Depremden sonra hız azalmakta ve suskunluk zamanında, asimtotik ola-
rak, röper hareketinin ortalama hızına yaklaşmaktadır. Bu izlenimler Taş-
kent, Alma - Ata ve Garm poligonlarında edinilmiştir. Alma - Ata poligo-
nunda, deprem öncesindeki hız 60 mm/yıl değerine kadar büyümüştür. Dü-
şey hareketteki hız değişimi ile deprem arasındaki ilişkiyi saptamak için
daha ayrıntılı gözlemler elde etmek amacıyla, Garm poligonunda, iki yıl-
lık süre içinde her ay bir nivelman ölçmesi programlanmıştır.

Yatay kabuk hareketlerinin en ilgi  çekici  örneği,  iki  dağ  sisteminin,
Guissar  dizisi  ile  Büyük Petro dizisinin birbirine yaklaştığının saptan-
ması ile ortaya çıkmıştır. Bu iki dağ sisteminin en sivri noktaları deniz-
den 4-5 Km. yüksekliğe kadar erişmektedir. Büyük Petro dizisi 50 Km.
lik genişlikle 300 Km. kadar uzanmaktadır.  Bu bölgede yatay kabuk ha-
reketlerinin etüdü,  yaklaşık 30 yıl  kadar önce başlamıştır.  İki  diziyi bir-
birine bağlamak üzere burada bir mikro- jeodezik ağ kurulmuştur.

Tekrar edilen açı ve kenar ölçmeleri ile Büyük Petro dizisinin Guis-
sar dizisine, 17 mm/YıI'lık bir hızla yaklaştığı hesaplanmış;  bu sonuç
çok  sayıda mikro-triyangülasyon ve  jeodime'tre  ölçmelerinin  değerlendi-
rilmesi ile de doğrulanmıştır.

Bilindiği gibi yerkabuğunun belli bölgelerinde yatay hareketlerin var-
lığı,  gözlenen çeşitli  fenomenlerden çıkarılmış  bulunmaktadır.  Yukardaki
durum,  Hindistan  platosunun  Avrasya platosuna doğru  yerdeğiştirmekte
olduğu varsayımım da doğrulamaktadır.

Geçen yıllar boyunca, global tektonik etüdler alanında dev ilerleme-
ler oldu; bununla yatay ve düşey hareketlerin direkt ölçülmesi konusunda
toplanan ilgi gittikçe büyüdü. Şundan emin olunabilir ki,  eğer yeryüzün-
deki  deformasyonların  kuralları  konusunda bilgimiz  tamamlanırsa,  geze-
genimizin oluşumu ile ilgili olasılı hipotezlerin açık biçimde çözümlenmesi
kolaylaşacaktır.
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Astronomi-k  yöntemler yardımıyla, kitasal dirift  diye bilinen olgu-
nun saptanması da denenmiştir. 1932- 1962 peryodundaki gözlemlerin Dr.
Schegiov  tarafından  yapılmış  ayrıntılı  analizine  göre,  astronomik  yön-
temler  Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki  yılda 18 cm.  lik  yerdeğiş-
tirmeyi  saptıyacak  güçte  görünmüyor.  Yalnız  bilinen  açıklamalara  bağlı
olarak,  litosfer  platolarının yer değiştirme hızı  için yılda birkaç santi-
metre diyebilmekteyiz.

Henüz, litosfer  platoları  üzerinde birbirinden uzaklığı  yüzlerce hatta
binlerce  kilometreyi  bulan  noktaların  yerdeğiştirmelerini,  uygulamalı  bir
kontrol  ile,  belirleyebilecek  bir  yöntem  bulunmamaktadır.  Okyanus  dip-
lerinin  geniş  vadilerinde litosfer  platolarındaki  «scattering»  hızlarını,  ol-
dukça kısa basamaklarla  saptıyabilecek,  yüksek duyarlıklı  jeodezik  bir
deniz dibi yöntemini biz de bilmiyoruz. Ancak Kızıl  Deniz kazanında ol-
duğu gibi, yeryuvarının kıtasal bölümleriyle, kaba tektoniğin ışığında, iki
platonun orijinal sınırları  incelenebilmededir.

Bu durumda bütün bölgeye onlarca kilometre uzunluğunda ağlar ku«
rarak,  belli  sayıda yıl  aralıkları  ile  elde edilecek  verilerden,  Kızıl  Deniz
yöresinin hareketliliği konusunda fikir sağlama olanağı arıyacağız.

Baykal şeriti Sovyetler Birliğinin sınırında uzanmaktadır. Bu bölge-
de yatay kabuk  hareketlerinin  etüdü için  bir  ortak  jeodezik  ağ  kurma
girişimi  hazırlık  aşamasındadır.  Global  tektoniğin  çıkış  noktasından ha-
reketle aynı ölçmelerin Kuril Adalarında ve Kamçatkada yürütülmesi çok
ilgi çekici sonuçlar verecektir.

Biz bu bölgelerin hepsinde jeodezik çalışmaları başlattık. Guissar
ve Büyük Petro dizilerinin gözlenen uzaklıkları ile, Orta Asya'da Hindu-
kuş, Pamir ve Tien-Şan boyunca, bir süper poligonun, Hindistan ve Av-
rasya platolar inin göreli hareketinin saptanması amacıyla, kurulması sağ-
lanmış oldu.

Bu deneyde 1000 Km. uzunluğunda kenarların ölçülmesi gerekmek-
tedir. Ölçme zorlukları ve duyarlıktaki yetersizliği ile bu çalışma ilgililere
açık bulunmaktadır. Ancak böyle bir program, uluslararası projeler alanı
içinde,  ilgili  ülkelerden  katılacak  eksperlerin  kooperasyonu  ile  yürü-
tülebilir.

Sovyet Jeofizik Komitesi, bu çeşit projelerin hazırlanması ve gerçek-
leştirilmesinde görev almaya hazırdır. Her durumda biz, Kuril - Kamçat-
ka, Baykal ve Orta Asya poligonlarını geliştireceğiz.

(Çeviren: E. Uğur)
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ÖZEL  ÖLÇMELER

ELEKTROMANYETİK DALGALAR YARDIMIYLA UZAKLIK ÖLÇMEDİ
YENİ GELİŞMELER { * )

O. HIRSCH
Berlin

G İ R İ Ş :

Yirmi yılı aşkın bir süreden beri EDM - Aletleri jeodezide kullanılmak-
tadır. Bu yazıda bunların işlevleri ve etkileri biliniyor varsayılarak, kısa
ve öze ilişkin biçimde, bazı niteliklerinden söz edilecektir.

İMPULS, PULS VEYA ZAMAN YÖNTEMLERİ :

■  Ölçülecek uzaklığın başlangıç noktasından gönderilen ve son nokta-
dan yansıyarak başlangıç noktasına tekrar dönen bir sinyalin ölçülen yolu
katetme zamanı  ( t )  yardımıyla eğik uzaklık, D = (c.t)/2 bağıntısından
bulunabilir.  Elektromanyetik  dalga  hızının  (c)  çok  büyük  olması  ve  bu
nedenle zaman ölçmesinde ortaya çıkan zorluk, jeodezik ölçmeler için
şu sonuçlan doğurmuştur :

a. Yapma uydular yardımıyla Laser uzaklık ölçmesi : İç kesinlik .1-2
<im. Ancak: Büyük, sistemler... Çoğunlukla sabit tesisler... Yük
sek enerji gereksinimi... Tehlikeli akım enerjisi...       '■:'.

b. Taşınabilir arazi aletleri ile 7-8 Km. lik uzaklıklarda  1.10—* dan
daha büyük duyarlıkta Laser ölçmeleri : Bu sistemler hiçinde hatta
iki farklı dalga uzunluğu kullanarak (Rubidium Laser Xr = 694,3
um. ve ikinci bir harmonik dalga  Xu = 347,2  nm)  ölçülebilen
uzaklık 30 Km. ye kadar çıkarılmış, ancak yukardaki aynı sorun
lar burada da söz konusu olmuştur.

(*)    «VII. Yüksek Duyarlıklı Mühendislik Ölçmeleri Uluslararası Kursu» bildirilerin-
den. (Dannstâdt. 1976).
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FAZ ÖLÇME YÖNTEMLERİ :

Burada t zamanı dolaylı yoldan, gönderilen sinyalle (dalga) yansı-
yan sinyal arasında faz karşılaştırması  yaparak  saptanmaktadır.  Ancak
bütün  ölçme sistemlerinde taşıyıcı  dalga bir  başka dalgaya modüle  edil-
mektedir. Işık dalgalarında Genlik (Amplitüt) Modülasyonu (AM), Mik-
ro Dalgalarda Radyo Dalgaları) Frekans Modülasyonuna (FM) başvurulur.

Faz ölçmesi analog veya sayısal yoldan olur. Ancak uygulamada çok
çeşitli  biçimler,  örneğin  sayısal göstergeli  analog ölçme gibi karma yön-
temler de kullanılmaktadır.

Bugün analog ölçmeler için kesinlik, «İnce Ölçek» in 1/3000 i, sa-
yısal ölçmeler için 1/10.000 i  kadar olmaktadır.  Sayısal faz ölçmesinde
artık, et = A q> Faz Açısı,  buna bağlı olarak da boy uzunluğu saptanıyor;
doğrudan doğruya uzunluk birimi elde ediliyor. Örneğin modülasyon fre-
kansı 15 MHz, yani dalga uzunluğu 20 m. ise (Yani ölçek değeri bunun
yarısı  olan 10 m.  dir),  alet içinde kalan referans sinyali bir  sayacı ha-
rekete geçirir; hedefe gidip geri dönen sinyal, ise bu sayacı durdurur. Sa-
yacın çalışması süresince eşit aralıklarla verilmiş, bulunan pulslar böyle-
ce sayılmış  olur.  Bu 10 m.  lik  ölçekte  10.000 puls,  1  mm.  lik  değerin
çözülmesini  (revülüsyon) sağlar.

Bu arada ayrıca, modüle edilmiş  dalganın fazı değiştirilmeden veya
başka bir anlatım ile, bir frekans farkının faz değeri her iki bileşenin
faz farkına eşit olacak şekilde, frekansların toplam ve farkları oluşturu-
lur.  Böylece dalga boyunun katinr;elde  etmek  uçin,10'ün  üstlerine  göre
sıralanmış modülasyon frekansları  kullanılır.

Mlkro dalgalı aletlerde' çoğunlukla birleştirilmiş  sayısal ve analog
faz ölçme yöntemi uygulanır. Çözülme değeri, ince ölçeğin °/o 0,1 >0,2 si
kadardır.

Ancak burada önemle belirtmek gerekir ki çözülme değeri, «a priori»
ölçülen uzaklığın kesinliği ile identik değildir. .

MİKRO DALGALI UZAKLIK ÖLÇEKLER :

Yukarda anlatılan yönte.min ilk uygulaması, WADLEY tarafından 1957
de geliştirilen Tellürometre'de görülmektedir..  Ancak burada MASTER is-
tasyonundan sürekli  olarak  yayınlanan ve karşı  REMOTE istasyonunda
belli  bir  miktar  değiştirilerek  geri  gönderilen frekanslar  arasındaki  faz
farkı özel bir düzenle bulunmaktadır. Başlangıçta faz ölçme işlemi Katod
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Işınları  Lâmbası  ile  yapılırken,  sonraları  «Sıfır  Geçişi  Yönteminde  Faz
Kaydırma» yolu uygulanmaya başlamıştır. En küçük ölçek frekansı 7,5 MHz
dir. Buna ait ayrıntılı bilgi 4/4 numaralı kaynakta bulunabilir. Daha son-
raları yapımı tamamlanan Electrotape (Cubic Corporation)'de sayısal bir
faz kaydına kullanılmış  (1958),  Distomat  Dİ  50 (Wild  AG ve Albiswerk
Zürich)'de ise 1962 yılında bir otomatik faz ölçer uygulanmıştır. Özellikle
Tellürometre Firması  tarafından sürdürülen sonraki  çalışmalarla MRA -  4
(1965)  ve 1972-73 lerde Distomatı  izleyen SİAL 60 (Siemens/Albis)  bu
sıralamada sayılabilecek diğer sistemlerdir. Bu aletlerin yararları, özellikle
büyük  menzillerde  atmosfer  .koşularından  oldukça  az  etkilenmeleri  ile
belirmiştir.

. Mikro dalgalarla uzaklık ölçmesinin .kesinliği doğrudan doğruya, elek-
tromanyetik sinyalin ışın yolu boyunca meteorolojik  alanın saptanmasın-
daki kesinliğe bağlıdır. Bu durumda dalga yolunun tanımı ve yayın ener-
jisinin  denetlenmesi  sorun  olarak  ortaya çıkmaktadır.  Ayrıca  iki  noktayı
birleştiren en kısa yoldan zemin yansıması nedeniyle ayrılan ışınlar da
bazı sapmalara yol açmaktadır.  (Faz Bükülmesi)

Bu sonuncu sorun başlangıçta yeterince göz önünde tutulmamıştır.
«Işınsama Yarıdeğer Genişliği» bilindiği gibi

X         n
a "  =  ------- . —.—   bağıntısı ile gösterilir.

I 4

Burada   I :    Anten aynasının ® değeri.
X :    Taşıyıcı frekans dalga uzunluğudur.

Sonraları taşıyıcı dalga frekansını değiştirmek düşünülmüş, buna göre ör-
neğin frekans değerleri şu şekilde büyütülmüştür:

fMR« = 3 GHz (veya  X  = 10 cm.  Anten Konisi  20°)
fMRA3 =■  10 GHz (veya  X  = 3  cm.  Anten  Konisi  9°)
fMRA4 = 35 GHz (veya X =    8 mm. Anten Konisi    2°)

Bu kez de sonuncu  X  = 8 mm. lik dalga uzunluğunda, atmosferdeki ab-
sorbsiyort etkisi menzilin kısalmasına ve olağanüstü koşullarda başka ola-
nakların  sınırlanmasına  neden  olmuştur.  Buna karşılık  kesinlik  önemif
ölçüde büyümüştür : ± ( 3 +  10~~6. D)

PODER ve ANDERSEN,  1965'de, zemin yanılmalarının  aletsel  yapıya
etkilerini aşağıdaki işlevsel bağıntı ile gösterdiler (5):
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2% A
Zemin Yanılması  = f | Xm, A,   sin (—-----------) |

#vrrp

2%
Buradaki A = | a, cos (---------------) |

Xt

A :   Yol  Farkı _.   . .. ,
,' Direkt ve yansıyan sinyaller arasında

a :   Sinyal Oranı

c
Xm  =  -------- (fm :   Modülasyon frekansının dalga uzunluğu)

f»

Xt  —  c/f, (ft: Taşıyıcı frekansın dalga uzunluğu) c :   Mikro

dalgaların yayılma hızı. Taşıyıcı dalga frekans varyasyonları

yardımıyla   A  yol farkı,

c
A ^  —--------

f * - fi

bağıntısı  göz önünde tutularak  istenen ölçüde küçültülemez,  çünkü fj
-fıs aralığı frekans bandı üzerinde istendiği  kadar geniş tutulamaz (Haber-
leşme Tekniği kuralı).

Bir  başka olanak,  ilk  eşitlik  uyarınca,  modülasyon frekansını  büyüt-
mekte  aranabilir.  Bu da örneğin  150 MHz İlk  frekansla  SIAL-60 da uy-
gulanmıştır. (Taşıyıcı frekans 10,5 GHz ve sabit; Anten Konisi: 6°) Alet
tam otomatik bir ölçme işlevi ile (aynı AARA-5 Tellürometre 19,75'de ol-
duğu gibi) mm • Bölgesinde çözülme olanağı vermektedir.

Sonuçta söylenebilir ki, mikro dalgalı ölçme aletleri, en üst derece-
de aranan duyarlıkları  karşılamakta  yeterli  değildir.  Bu konuda yeni  tek-
nolojik  gelişmelerden  yararlanan  Tellürometre  CA-1000  gibi  sistemlerle
araştırmalar sürmektedir (Klistron yerine GUN - Diyodu; f = 10, 1 " 10/1
GHz, yani X=3 cm; kullanılagelen parabol antenler yerine Boynuz Anten;
Modülasyon tekniğinin yeni olanakları v.b.).

ELEKTRO - OPTİK UZAKLIK ÖLÇERLER :

Ortalama on yıllık bir araştırma sürecinden sonra BERGSTRAND 1953
de, uzun boyların ölçmeleri için, ilk Geodimetre modelini ortaya koydu.
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Burada taşıyıcı dalga olarak ışık kullanılıyor, modülasyon ise «Kerrzelle»
yardımıyla oluşturuluyordu. Daha sonra kullanılan modülatörler ise kris-
tal (KDP) veya «Ultraschall» modülatörlerdir.

1955 den sonra AGA-Firması tarafından, NASM 2/2A dan başlıya-
rak Geodimetre modelleri seri olarak geliştirilmiştir.

Daha  kısa  uzaklıklar  için  lâboratuvar  çalışmalarında  özelikle  BJER-
HAMMER'in «Terrameter»i,  GİGAS'ın EMC'si,  Sovyetlerin SWW-1 adlı
aleti bu alanda geniş yankılar yapmıştır.

Birçok kısıtlı  olanaklara karşın -özellikle bugünkü görüşle- modüla-
tör  olarak  sürekli  Kerrzelle'yi  kullanmış  bulunan  Geodimetre  Model  4
(1959), Model 6 (1962 ve çeşitli  versiyonlarla 1972 ye kadar) ve Ultra-
schall  modülatörlerle  geliştirilen  JENOPTİK'in  EOS (1965)  adlı  aletleri
başarılı  sistemlerdir.  Uzaklık  ölçmesinde bu sistemler  kullanıldığında du-
yarlık ortalama  ±   (1 cm + 2.10~6.D) kadar olmaktadır.

Aletlerin  ayarları  zahmetli,  kullanışları  bazan zor,  menzilleri  kısa  ve
ölçmelerin  değerlendirilmesi  oldukça karmaşıktır.  Menzili  büyütmek  için
bazan normal lâmba yerine Cıvalı Yüksek Basınç Lâmbaları da kullanılmış;
bu yoldan menzil iki  katına kadar çıkmış  ama enerji  gereksinimi on katı
artmıştır. Ayrıca Kerrzelle i!e modülasyonda ışık kaybı yükselmekte ve
bu yüzden doğrusallık bozulmaktadır.

Önemli bir değişim Monokromatik Kohorent Laser Işını'nın (HeNe
Gaz Laser, 1961) bulunmasından sonra izlenebilmiştir. Bugün büyük uzun*
luklar  için  (gündüz ortalama  60 Km)  şu Laser  Uzaklık  Ölçerler  bulun-
maktadır :

Geodolite 3G  (1966)         :     Spectra Physics/USA

Geodimeter Model 8 :    AGA, KDP - Kristal - Pockelzelle
(1968)/İsveç

Laser - Rangemaster :     Laser - System - Electronics (LSE)/USA

Bu aletlerde 5 mW-HeNe-Laser kullanılmış ve 2: ± (5 mm+1.10~*.D)
değerinde bir duyarlığa erişilmiştir. Öte yandan elektromanyetik dalgaların
atmosferde yayılma hızlarına ilişkin fiziksel kurallar, uygulamada rahatça
şu savın ileri  sürülmesine  yol açmıştır:  Laserle  uzaklık  ölçme,  mik"  ro
dalgalara göre on kat daha kesin sonuçlara götürmekte, ancak hava ko-
şullarına bağlılık burada da söz konusu olmaktadır (Rinner, 1975/7/).
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5-8 Km lik uzaklıklar için aynı ilkelere dayalı,  ancak daha az yoğun
Laserler (1...2 mW) uygulanarak Laser - Ranger, LSE (1971) ve Geodi-
meter  700/710 (AGA) gibi aletler de yapılmıştır.  Bu aletler lokal ağlarda
yüksek duyarlıklı sonuçlar vermektedir.

YAKIN UZAKLIK ÖLÇERLER ( İ R -  IŞINLARI İLE) :

Ale tse!  Gel iş im:
1968 FİG Kongresinde çok sayıda jeodezik alet yapımcısı yakın uzak"

lık ölçerlerini sergilediler, ilk seri alet Distomat Dİ-10 (Wild) bu 1968 yı-
lında pazarlandı. Diğer aletlerden bir bölümü iki üç yıl sonra satışa sunu-
lurken, bir bölümü de prototip olarak kaldılar. Yakın uzaklık ölçerlerin
bu birinci kuşağı konusunda ZETSCHE, (10) numaralı kaynak içinde ay-
rıntılı bilgi vermektedir. Bu aletlerde elde edilen duyarlık, firma verileri-
ne göre,  Ümit  uzaklıklarda ±1 cm iken,  bu konudaki  kaynaklar  içinde
belirtilen çok sayıda deneyimlere göre ortaya konulan farklı  hata araştır-
maları, bizi artık - terminolojide kullanılan deyime bağlı olarak- bir ikinci
kuşağı incelemeye zorluyor.

Buna göre önce, ilk kez 1965 de işlev örneği gösterilen, Ga-As-Diyodu
ve o zaman daha bîaximal dürbün ile oluşturulmuş bulunan alet ele alın-
malıdır. Bu alet 1969 dan beri koaxial optik sistemi ile seri olarak pazar-
lanmaktadır. Bu Tellürometre AAA-100 aleti, katagorisinde şimdiye kadar
en duyarlıklı  alet  olarak  tanınıyor:  ±  (1.5  mm  + 2.10—6.  D).  Aletin  iç
kesinliği ise ± 0,2 mm kadardır. İnce ölçek frekansı ± 75 MHz dir. Ka-
ba ölçek olarak dört frekans kullanılmakta ve frekans jeneratörü termos-
tatlı olarak yapılmaktadır. Yetenekli bir mekanik düzenle 1 m lik bir fik-
tif dalga uzunluğu üzerinden ölçü işlemi sürdürülebiliyor. Aletle elde edi-
len sonuçlar doyurucu olmaktadır (11 ve diğerleri).

Yeni yapım elemanlarının elektroniğe girmesi ile (MOS Teknik) alet-
ler  küçülmekte,  elektrik  akımı  gereksinimi  azalmakta,  kullanım rahatlaş-
makta  ve bütün bunlara karşın menzil  büyümektedir.  Aletlerin  çoğunda
menzil bir prizma ile 700 (hatta 1000e kadar) m., üç prizma ile 1,6 Km
yi bulmakta;  yedi veya dokuz prizmalı sistemlerde daha büyük uzaklıklar
ölçülebilmektedir.  Ancak burada bu aletlerin yakın uzaklıklar için gelişti-
rilmiş  olduğu da unutulmamalıdır.  Aletlerde duyarlık  genellikle  ±  (5mm
+5.10—*.D) değerine ulaşmıştır.  Fakat bu bağıntıdaki uzaklığa bağlı kat-
sayı, büyük boylarda ve geniş temperatür alanlarında iki katına kadar çı-
kabilir. Bazı aletlerde uygulanan «Tracking Yöntemi» özellikle aplikasyon
çalışmalarında yararlı olmaktadır.
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Ölçme işlemi çoğunlukla tam otomatiktir. Yansıyıp dönen ve alet için-
de kalan dalgalar arasındaki faz ölçme işlemi birkaç saniye içinde bitmek-
te, bu nedenle «dirift» gibi değişimlerin etkisi azalmaktadır. Çoğunda fazla
sayıda ölçme kendiliğinden hesaplanmakta, ortalama alınmakta ve sonuç
ekranda  gösterilmektedir.  Birbirlerinden  üstünlükleri  konusuna  de-
ğinmeden  bu katagoride  Distomat  Dİ-3S (Wild),  DM-500 (Kern),  Eldi
(Zeiss), Geodimeter 12(AGA), HP 3810A (Hewlett - Packard) ve Teiluro-
meter CD - 6 sayılabilir.

Aletlerin Duyarlığı :

Kesinlik konusunda genel bir anlatımla bütün aletleri ele almak ola-
naklı  değildir.  Duyarlık,  işlevsel  yapıya,  kullanılan  yapım  elemanlarına,
teknolojiye, elektriksel mekanizmaya, yapım guruplarının ve sinyal yolu-
nun .korunmasına v.b. öğelere bağlı bulunmaktadır. Bu nedenle burada yal-
nız bir tek aletten alınan deneyimlere bağlı olarak genel açıklamalara gi-
dilecektir.

Son yıllarda «Süklik Hata» denilen değerin saptanması önem kazan-
mıştır.  Bu,  genliği  Sabit  kalıp gönderilen sinyalin büyüklüğüne bağlı  bu-
lunmıyan, ince ölçeğin modülasyon dalga boyunda oluşan hataya verilen
addır. Ölçmeleri sistematik olarak bozan bu hatanın kaynağı genellikle faz
doğrultusunun linear olmamasındadır. Sayısal faz ölçerlerin kullanılması
ile bu hata, etkisi  ihmal edilebilecek kadar, küçülmüştür.  Artık bu hata,
aletlerin duyarlık bağıntılarındaki uzaklığa bağlı terimin yansına erişeme-
mektedir.

Aşağıdaki  bağıntı,  duyarlık  konusunda genel  bir  bağıntı  olarak  ele
alınabilir :
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Ölçek Faktörü (fa), bir sistematik hata değeri olarak, modülasyon fre-
kansı ölçmeleri île lâboratuvarda saptanmaktadır. Toplam katsayısı (Adis-
yon Katsayısı) olan a'yi ve peryodik hatayı (d) saptamak için düzenlenen
dengeleme hesabında çoğunlukla b=1 alınır ve böylece hesap yöntemi ko-
laylaşır. Aletin ölçeği, arazide uzunca, iyi röperlenmiş, bilinmiyen bir uzunluk
üzerinde, çok sayıda ölçmeler yardımıyla denetlenebilir. Burada belirtilen
peryodik  hata  ve  toplam  katsayısının  birlikte  saptanması  işlemine
AESCHLIMAN ve STOCKER, hata teorisi  görüş  açısından karşı  çıkmak-
tadırlar  (13). Onlara ait  yöntemde peryodik hatalar  eşit  kesinlikteki  ölç-
melerden  hesaplanmaktadır  (14).  Onlar  burada ayrıca,  ek  bir  peryodik
olmıyan düzeltme getirildiğinde uzaklık  ölçme  kesinliğinin  nasıl  yüksel-
diğini de gösteriyorlar.

Termostatsız titreşim kuvarslarında, çevre ısısına bağlı olarak «Ku-
vazi - Sistematik» hatalar oluşmaktadır. Bunun büyüklüğü —20° ile 50°C
ısı  alanında  ±5.10—6ya erişir.  Ayrıca  eskiyen  kuvarslarda  yılda  ±1.10—'
değerinde frekans değişimi oluşur. Aynı şekilde, belli bir zaman aralığın-
da hüküm süren ısı ve basıncın göz önüne alınmaması, atmosfer düzeltmesi
olarak  ölçmelere  getirilmiş  raslantı  değerlere  karşı,  sistematik  ölçek  ha-
talarına yol açar.

Alınan  sinyalin  büyüklüğüne  bağlı  olarak  oluşan  hatalar,  genellikle
raslantı hata niteliğinde görülürler. Bu arada gönderici ve alıcının optik
ve elektriksel hataları,  uzaklığa bağlı  refleksiyon, dürbün açıklığı  hatası,
yanlış reflektör kullanma (örneğin simetrik yerine asimetrik) gibi bir sıra
hata daha sayılabilir.

Ayar sırasında kontrol edilen doğrultma hatası da giderilmelidir. Bu-
nun için reflektör ortalama 100 m uzağa konulur, nişan alınır, maksimum
sinyal  gücü  verilir,  uzaklık  okunur.  Yatay ve  düşey doğrultma  (tevcih)
bozulup yeniden düzeltilir, yeniden okuma yapılır. On adet ölçme sonunda
bulunan hata o"^ 2. «En Küçük Okuma Bölüm Değeri» olmalıdır.

METEOROLOJİK DÜZELTME :

Elektromanyetik  dalgaların  atmosfer  içindeki  dağılım  hızı  «Kırılma
Katsayısı» aracılığı ile belirlenir.

İUGG'nin (Uluslararası  Jeodezi -  Jeofizik  Birliği)  1960 Genel Kuru-
lunda aldığı karara göre, elektronik uzaklık ölçerler için bu değer ESSEN
ve FROOME bağıntısına göre hesaplanacaktır. Bu bağıntı havanın ısısı (t),
basıncı  (p)  ve atmosfer  su buharının parsiyel basıncı  (e)  nin fonksivo-
nudur.
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Bu sonuncu e Değeri, SPRUNG'un Psikrometre Bağıntısından çıkan,
kuru ısı  (t),  ıslak  ısı  (f)  ve basınç (p)  için geliştirilmiş  MAGNUS-TE-
TENS Formülü ile hesaplanır. Bu formülün kesinliği ±1.10—* ile ±1.10—*
değerleri arasındadır.

dn
Taşıyıcı dalga olarak ışık kullanıldığında, burada np.—n—1 . île

6X

anlatımını  bulan gGr «Gurup Kırılma Katsayısının hesabında ya EDLEN
veya BARREL ve SEARS bağıntısı kullanılır. Bu bağıntı kullanılan taşıyıcı
dalga uzunluğuna bağlıdır ve normal atmosfer koşulları (0°C de kuru ha-
va, 760 mmHg basınç ve % 0,03  CQÎ)  için geçerlidir. Bağıntının kesinliği,
spektrumun görünen ışık dalgaları bölümü için ±1.10~7 kadardır. Normal
koşulların geçerli  koşullara indirgenmesi,  KOHLRAUSCH tarafından sade-
leştirilmiş bulunan BARREL ve SEARS bağıntılarına göre yapılır. Ancak
bu bağıntılar  da spektrumun  oldukça sınırlı  bir  bölümü  için  geçerli  ol-
maktadır.

Laser yardımıyla elektro-optik  uzaklık  ölçmenin büyük kesinlik  ve
uzun menzile erişmesi, bu aletlerin kapasitelerine uygun yeni bağıntıların
ortaya çıkmasına yol açmıştır. OVVENS'in 1967 de açıkladığı bağıntı (15).

(nor—1) . 108. = A.Ds + B.Dw   şeklindedir.

Bu bağıntıdaki büyüklükler serilere açılımla saptanır. A ve B, taşıyıcı-
dalga uzunluğu fonksiyonunda birer katsayı; Ds kuru havanın (% 0,03 CO2

ile) parsiyel basıncı ve ısısına, Dw su buharına doymuş  havanın parsiyef
basıncı ve ısısına bağlı katsayılardır.

Formülün kullanılışı oldukça zahmeti gerekli kılmaktadır. Bu neden1-
le, Geodimeter Model - 8 için, Graz TH Jeodezi Enstitüsünde, meteorolojik
verilerle  arazide  indirgeme  işlemlerine  olanak  veren  çizelgeler  hazır-
lanmıştır (16).

Uzaklık ölçmesinde doğabilecek hatalar, hem direkt meteorolojik ve-
rileri saptamada hem de bunlarla kırılma katsayısı hesaplamada eJde edi-
lebilen kesinliğe bağlı bulunmaktadır. Bunun fçfn

An
AS = --------------------. S    bağıntısı geçerlidir.

n
Bu bağıntı n = î için AS = An.S olur. Buna bağlı olarak genel ko-

şullar  için  (0°<t<20°C; p^760 mmHg;  e  ^  10 mmHg)  aşağıdaki  so-
nuçlar çıkarılabilir:
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ntA (Taşıyıcı Daiga
Ölçülen veya ru (Taşıyan Daiga      n,v, (Taşıyıcı Dalga olarak}

Hesaplanan Değer     olarak Görünen Işık)   X = 3 cm lik Mikro Dalga)
A t = ± l ° C +1,0.10-6 + 1,4.10-6

Ap=±l  Torr ± 0,4.1O"6 ± 0,4.10-*
Ae=±l  Tor r +5,3.10-" ± 6,2.10"6

Ayrıca ışık dalgaları için geçerli olan aşağıdaki eşitlikte :
dn 1 1 p

------= - (9,7728 .--------■ + 0,2720 .-------.) . 0,3594 .-------. 10~*
di X3 X5 T

X,= 875 nm, AX,= ±5nm, t=+20°C ve p = 760 Torr değerleri kullanılırsa,
m  {X)  = 7,05.1c)—8 bulunur.  Bu da aynı Ae değişiminin yarattığı  etki
gibi, söz konusu uzaklıklardaki  AX bant genişliği etkisinin de kırılma kat-
sayısı hesabında atılabilecek kadar küçük olduğunu gösterir.

EN ÜST DUYARLIKTA ÖZEL GELİŞMELER :
Bu yapımlar, önceki bölümde açıklanan meteorolojik verilerin kesin-

sizliğinden doğan etkileri azaltmak ve uzaklık ölçmesinde duyarlığı arttır-
mak amacıyla geliştirilmişlerdir.

1973 yılı  başından bu yana yapımı  süren ve ± (0,2 mm±1.10~-6.D)
sınırlarında en yüksek duyarlıkla ölçme yapabilen bir  elektro-optik  boy
ölçer de Mekometer ME 3000 dir. Alet, Kern (İsviçre) ve Com - Rad (İn-
giltere) tarafından, Londra Ulusal Araştırma - Geliştirme Birliğinin lisansı
altında, altmış yıllarında FROOME ve BRADSEL'in Teddington 'Ulusal Fizik
Lâboratuvarındaki  çalışmaları  ile ortaya çıkarılmıştır.  Bu arada, 1968 yı-
lında bu çeşit  bir aletin Mekometer  III  adıyla prototip olarak yapıldığını,
ancak seri yapımına geçilemediğini de belirtmek gerekir.

Burada ışık kaynağı olarak bir Xenon - İmpuls Lâmbası (X=485 nm,
parlama  süresi:  lu,  saniye,  parlama  aralıkları  :  100/saniye)  kullanılmış,
modülasyon KDP Kristalleri  ile sağlanmıştır.  En üst  modülasyon frekansı
yaklaşık 500 MHz dir ki, bu 60 cm lik bir ince ölçü dalga boyuna karşı-
lıktır. Faz farkı ölçmesi, değişebilen ışık yolu ile optik - mekanik yöntemle
yapılır.

Faz farkına ait kayma miktarı sayaçta uzaklık değeri olarak 1/10 mm
lik  bir  çözülme ile okunur.  Boyun toplam uzunluğu,  dört  ayrı  yardımcı
frekans ile yürütülen ölçmelerden çıkarılır  ve sayısal olarak tek değer bi-
çiminde elde edilir (17). Aletin maksimum menzili 3 Km dir. Sistemin
en önemli fonksiyonu, çevre atmosfer koşullarının o^matik olarak ölçü-
len uzaklıklarda göz önüne alınmasıdır.
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Diğer aletlerin aksine burada daima sabit  kalan bir frekansla çalışıl-
maktadır.  Buna  göre  Mekometrenin  frekans  kontrolü  özellikle  üstünde
durulması gereken bir denetim olmaktadır (17b). Çevre koşullarından he-
saplanan atmosfer düzeltmesinin otomatik olarak getirilişi de ancak belirli
sınırlar içinde olanaklıdır.

Daha  az  duyarlıklı  sayılamıyacak  bir  diğer  alet  de  3<D<20  Km.
uzaklıkları için, gene Dr. FROOME tarafından NPL'de geliştirilmiş ve GEO-
RAN I adıyla arazi ölçmelerinde kullanılmış  bulunan aletdir. Sistemde
ışık kaynağı olarak Argon - İmpuls Laserî kullanılmakta ve buradan iki ay-
ff;  renkte ışık filtre edilmektedir (Xnıavj=485 nm ve X,y=n> = 514 nm). Dis-
persiyon etkisinden ötürü  ortaya çıkabilecek  yanılma  2:  1.10~7.D  kadar
tahmin edilmektedir. BRADSELL'e göre (1974) başka Laserlerin kullanıl-
ması ve dalga uzunlukları arasında 1/2 gibi bir or&ı..,ı bulunması daha iyi
sonuçlar verecektir.  Modülasyon faz ölçmesi v.b. ilkeler Mekometer ilke-
lerine  uymaktadır.  Şimdiye  kadar  aletle  20  Km  lik  bir  uzaklık±3.10~7

duyarlıkla ölçülmüştür (18).

Georan sisteminde buhar basıncı e nin ^1 mm doğrulukla bilinme-
sine gerek vardır. Bu sakıncanın ortadan kaldırılması için A.B.D. de HUG-
GELT ve SLATER bir deney aleti üstünde çalışmışlar (19) ve burada iki
farklı Laserle (HeNeXkırmı2, = 632,8 nm ve HeCdXmavi = 441,6 nm) birlikte
bir de mikro dalgalı uzaklık ölçer kullanmışlardır. Burada da zorluk Sıfır
Nokta Hatası, Dirift v.b. konularda çıkmıştır. Çünkü böyle bir sistem  ilke
olarak üç ayrı aletle birlikte ölçmeye karşılıktır.

KUNTZ ve MÖLLER'in 1971 de ortaya koydukları gibi, bu çeşit paralel
ölçmelerde (ki  onlar  Model  8  ve Tellürometre  MRA-4 ü  kullanmışlardı)
ancak, büyük sistematik ısı hataları yoksa ve atmosferin yapısı konusun-
da varsayılan modellerin tutarlılığı varsa, bir duyarlık artması beklenebi-
lir (20).

S O N U Ç :

Genel olarak şu denebilir ki, bugün yüksek ve en üst duyarlıkta ölç-
meler  elektro-optik  ölçme  ilkelerine  dayalı  olarak  yürütülebilmektedir.
Elektronikteki gelişmeler daha çok kısa uzaklıkta boy ölçme sistemleri-
nin gelişmesine yol açmakta; bu da en çok kullanma rahatlığı, hafiflik, sa-
yısallaştirma gibi yönlerde ortaya çıkmaktadır.

Yeni aletlerin aralarında az da olsa bir duyarlık farklılaşması  bulun-
maktadır. Kısa menzillerde bugün için aranan yüksek duyarlığı veren tek
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sfet Tellurometer MA-100 dür. Bundan geliştirilmiş olan ve az görünen
bazı özellikleri de üstünde taşıyan bir diğer alet de Mekometer ME-3000 dir.

Uzun menzilerde en üst  düzeyde duyarlık  elde etmek  için,  örneğin
jeolojik değişmeleri saptamak üzere, iki farklı dalga boyu ile oluşturulmak
istenen sistemler ise henüz gelişme aşamasındadır.

(Çeviren : E. Uğur)
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GÜNCEL EDM - SİSTEMLERİNİN BAZLARDA DEĞERLENDİRİLMESİ (*)

D, J. Hodges - S. J. Curl
Nottingham

ÖZ:

Günümüzde Elektromanyetik  uzunluk ölçme aletleri  (EDM : Electro-
magnetic Distance Measurements) yoğun bir biçimde ölçmecilerin kulla-
nım alanına girmiştir.  Ülkemizde de bu aletler  hızla çoğalmaktadır.  Bu
nedenle aletlerin amaca uygunlukları,  elde edilen ölçme inceliklerinin gü-
venilirlikleri  yapılan seçimlerde önem kazanmaktadır.  Bu aletlerin özel-
likleri doğrultusunda daha önce de dergide çeşitli  yazılar yayımlandı (Ko-
çak,  1976,  Uğur,  1975).  Bu  çeviri  güncel  EDM aletlerinin  birçoğunun
bazlarda değerlendirilmesinde elde edilen sonuçları  aktarmaktadır.  Elde
edilen incelikler yapımcıların verdikleri incelikler için bir ölçüt olabile-
cek niteliktedir. (H.B. İz)

Ç İR İ Ş  :

Nottingham Üniversitesi Madencilik Bölümü 1960 dan bu yana EDM
sistemlerini kullanmakta ve özellikle bu aletlerin madencilik çalışmalarında
kullanılmasını  göz önünde tutarak denetimlerini yapmaktadır.  Bu amaçla
kurulmuş bulunan kapalı laboratuvarlarda, Geodimeter 6, Wild Di - 10 ve
Hewlett - Packard, 380OB aletleri ile ilgili çalışmalara ait raporlar daha
önce yayınlanmıştır.

Bu kez 1974 Haziranında Leicestershire yakınındaki Quorn'da, kulla
nılmayan bîr demiryolu üzerinde, 942 m. tik bir uzunlukta toplam 12
durak noktası inşa edilmiş ve 1974 ile 1976 arasında, burada 14 değişik
alet tarafından ölçmeler yapılmıştır. -

(*)   Semdex Midlands Sergi ve Seminerine sunulan «Baseline Evaluation of Recent
EDM Systems» adlı yazıdan çevrilmiştir,
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NOMİNAL UZUNLUKLARIN OLUŞTURULMASI

Baz, 80 m. den 942 m. ye kadar değişen aralıklarla kurulmuş 12 du-
rak  noktasından oluşmuştur.  Bu uzunluklar,  ± 5 mm.  lik  bir  doğrulukla
kesilmesi  gereken bir  miktar  elektrik  kablosu için oluşturulmuş,  daha
sonra da EDM aletlerinin denetlenmesi için. kullanılmaya başlanmıştır.

Baz önce Madencilik Bölümünün elinde bulunan Telluroemeter MA
- 100 ile, «Ayrım Hesabıyla Ölçme Tekniği» nde ölçülmüş  ve gerekli dü-
zeltmeler getirilerek istenilen inceliğe ulaşılmıştır. Ölçmelerden önce optik
çeküller,  sehpalar,  barometre, nem ölçer gibi tüm ekipman lâboratuvarda
denetlenmiştir.  Ölçme  durak  noktalan  1  metreküplük  beton  bloklardan
oluşmaktadır (Şek. 1). Blokların üst kısımlarında nominal uzunluğu gös-
teren düz bir metal levha bulunmakta ve bunlar ölçme dışında silindirik
bir kapakla örtülerek korunmaktadır. Ölçmeler bu noktalara kurulan seh-
palar üzerinden yürütülmüştür.

Başlangıçta durak noktalarının yerleri çelik şerit metre ile belirlen
miş, daha sonra da bunların araları Telluoremeter MA- 100 ile ölçülmüş
tür. Bu 11 parça önce direkt olarak, sonra da alet sabitinin oluşturacağı
hataları yok etmek amacıyla, «Ayrım Hesabıyla Ölçme Tekniği» nde indi-
rekt olarak ölçülmüştür. (Şek. 2) Direk ölçmelerde Tellurometer MA- 100
il,k durak noktasına (A) kurulmuş ve diğer durakların uzaklıkları sıra
sıyla ölçülmüştür. İndirekt ölçmelerde ise, baz doğrultusunda seçilen bir
noktadan (X) diğer durak noktalarına olan uzaklıklar saptanmış, ancak
(XA) uzunluğu başta ve sonda iki defa ölçülmüştür. Uzunluklardan her-
biri (AB = XB—XA,........ v.b.) biçiminde (XA) uzunluğu kullanılarak he
saplanmıştır.

Hava koşulları duraylı nitelikte olsa da ölçmeler sırasında ısı ve ba-
sınç ölçmeleri sık sık kaydedilmiştir.

Tellurometer MA- 100 ölçmelerinde, her uzunluk için en az altı ince
okuma yapılmış, bazı durumlarda bunların sayısı 14 ü bulmuştur. Ölçme-
ler  iki  kişi  tarafından  iki  çalışma  gününde  tamamlanmış  ve  ekipmanlar
ölçmelerden sonra tekrar denetlenmiştir.

Elde edilen sonuçlar Çizelge 1 de görülmektedir.

Direkt ve endirekt ölçmeler arasındaki ayrımların ortalama mutlak
değeri 2, 3 mm. en küçük ayrım 0,8 mm. en büyük ayrım ise 4,2 mm.
kadardır. •

Bazların kesin değerleri olarak, bu iki takım ölçmenin aritmetik or
talamaları  kabul  edilmiştir.   . .       .

43.



DİĞER ALETLERE YAPILAN ÖLÇMELER.
1974-76 arasında Quorn bazı 14 EDM aleti ile yeniden ölçülmüştür.

Ölçmeler  çoğunlukla  direkt  yöntemle  yürütülmüştür.  1/250 eğitimindeki
bazda alet  ve  reflektör  yükseklikleri  korunmuş,  yataya indirgeme işlemi
yapılmamıştır.  Bu  durum,  ölçülen  uzunlukların  indirgeme  hatalarından
etkilenmesini  önlediği  gibi,  bir  kırılma  indisi  çizelgesinden yararlanarak,
ölçüleri anında karşılaştırma olanağını da vermiştir.

Tüm ölçmeler için, laboratuvarda düzenli olarak denetlenen, aynı ba-
rometre ve higrometreler kulanılmıştır.  Ölçüler, ısının 0 °C ile 30°C de-
ğerler aldığı yılın çeşitli zamanlarında yapılmıştır.

Güncel  aletlerin  yanışıra,  Geodimeter  6 ve Wild  Dİ  -  10 gibi  uzun
zamandan beri kullanıla gelen aletlerle de ölçmeler yapılmış,  ancak bun-
ların,  yeni aletlerin inceliğinde sonuç verebilmeleri  için,  çok  uzun ölçme
işlemlerinin uygulanması gerektiği görülmüştür.

• Bazdaki en kısa uzunluk olan 80 m. lik bölüm, 2 m. lik İnvar Çu-
buğu ile ve parelaksa açısı için Kern DKM 3 kulanılarak da ölçülmüştür.

Tellurometer  MA-100  ile  saptanan  nominal  uzunluklar  ile,  aynı
uzunluklarda diğer aletlerle alınan sonuçlar Çizelge 2 de gösterilmiştir.
Aynı çizelgeye, her uzunluk için EDM ölçmeleri yardımıyla hesaptanan stan-»
dart sapmalar da alışmıştır.

Çizelge 3 de her uzunluk için bütün EDM ölçmelerinden hesaplanan
ortalamalar nominal  uzunluk olarak alınmış  ve her aletin bu ortalama-
lardan gösterdiği  sapmalar  ayrı  ayrı  gösterilmiştir.  Çizelge 2 deki  ölçme
sonuçlarının nominal  uzunluklardan ayrımları  ise Çizelge 4 de,  ortalama
değerleri ile birlikte, sergilenmiştir.

Elde edilen sonuçlarda,  ölçmeler  içinden herhangi  bir  ayıklama ya-
pılmamış, herhangi bir dengeleme yöntemine başvurulmamış, tarafsız ola-
rak davranılmıştır.

80 metreli kuzunluğun baz çubuğu yardımıyla ölçülmesinde elde edi-
len 79,996 m. lik sonuç, EDM ölçmelerinin aritmetik ortalaması  ile uyum
içindedir.

SONUÇ:
Ölçmelerin alet ve reflektörleri sehpalar üzerine kurarak yürütüldüğü

gözönüne alınırsa, sonuçlar oldukça doyurucudur. Olasılıkla en önemli
hata kaynağı,  optik  çekülleme iyi yapılmış  olsa bile, merkezlemeden gel-
mektedir. Bazın az eğimli olması ve meteorolojik koşulların iyi saptanması
ölçü inceliğini  arttıran etmenler  olmuştur.  Meteorolojik  koşullardan ileri
gelen hataların hiçbir zaman 2.10—6 bağıl hatasını aşmadığı görülmüştür.
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Sonuçlar  irdelendiğinde,  Mekometer  3000 aleti,  beklendiği  gibi,  or-
talamalara en uyumlu sonuçları vermiştir. (1,2 mm.) Bu aleti 1,5 mm.
ile Tellurometer MA- 100 izlemektedir.

Bu deneyle, EDAA aletlerinin uyumluluğu ve güvenilirliği bir kez daha
kanıtlanmıştır.  1 Km. ye kadar olan ölçmelerde ± 10 mm. den daha iyi
sonuçlar kolaylıkla elde edilebilmektedir.

(Çeviren : H. Bak! İZ)
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