
Demiryolu ray-ınm pozisyonu nakil jakı tarafından 
düzeltilecektir. Düzeltme işlemi bittiğinde "Hedef 2'yi 
ölçünüz" mesajı sistem bilgisayarına gönderilir.Hedef 2'de 
hedef I'in ölçüldüğü gibi ölçülür.Nominal ve gerçek 
koordinatlar arasındaki farklar makina işlemciye 
gönderilir.Eğer hedef 2'nin deeğerlendirilen sonuçları 
tolerans sınırları içinde ise demiryolu rayı yerleştirilir ve 
makina sonraki pozisyona hareket eder.îki pozisyon arasındaki 
mesafe 2"m 'dir . 

Demiryolu rayının pozisyonunun ölççü ve düzeltme süresi 
45 saniyeyi geçmemelidir.Bir noktanın ölçülmesi için gerekli 
süre 15 saniyedir.Bu demektir ki makinanm çalışma hızı saatte 
36 m 'dir . 

Maakinanm bir pozisyondan diğerine hareketi esnasında 
referans noktalarını otomatik ölçülmesine 
başlanacaktır.İstasyon koordinatlarının  yeniden  hesaplanması 
bu  ölçmelerde sonra yapılacaktır.îlk değerlerle son istasyon 
koordinatlaı arasında  karşılaştırma  yapılacaktır.Bu  işlem 
ölçmeler için gerçek istasyon koordinatlarının kullanıılmasını 
sağlar. 

SONUÇ: 
Otomatik ölçme tekniklerinin "özellikle motorize 

teodolitlerin" gelişmesinin sonucu olarak sistem operatörüne 
gerek kalmadan  sistem düzenli olarak işler. 

Sistemin yazılımı ölçmeciler tarafından hazırlanış ve 
ölçme aletleri ile birleştirilerek kullanılmaktadır. 

Sistem tünellerde yönlendirici inşaa makinasmın güvenli 
ve hassas çalışmasını sağlar. 

Kaynaklar: 
l~Katowski 0. :Motorized Teodolite Systems for Automatic 

Guidance of Slow Moving Tunnel Construction Machines. 
Leeia.Switzerland . 
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DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALARDA JEODEZİNİN İŞLEVİ VE SOMUT BİR UYGULAMA 

ÖRNEĞİ 

Jeodezi Yük.Müh:Veli AKARSU* 

Jeofizik Yük.Müh.İsmail ERGÜDER** 

l.GİRİŞ 

Aişin-Elbistan Linyitleri 3.4 milyar tonla ülkemizde bilinen linyit rezervlerinin yansını teşkil 
eder.562 milyon ton rezerve sahip olan Kışlaköy sektörü,havzanm ilk açık işletmesi olup 4x340 
MW'lık termik santralin ve çevre illerin yakıt ihtiyacını karşılamaktadır.İşletme devam ederken 
1987 yılında 1.8 milyon M3 malzeme kayması (Güney-Batı) eğimli süreksizlik düzleminin meydana 
getirdiği belirlenmiştir.İşletmenin güvenle ve planlandığı gibi devam edebilmesi için 
süreksizlik(fay,çatlak,...) düzlemlerinin doğrultu ve eğimlerinin ayrıntılı olarak bulunması 
zorunludur. Çalışma alanının kuateraerlerle örtülü oluşu süreksizliklerin yüzeyden görülmelerini 
engellemektedir .Problemin çözümü disiplinler arası bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır .Bu problemin 
çözümünde işbirliği yapan disiplinler Jeolojijeodezi ve Jeofizik Mühendislik bilimleridir.Afşin-
Elbistan Linyitleri Kışlaköy sektörü kazı sahasındaki süresizliklerden olan yeraltı faylarının 
doğrultu ve eğimlerinin belirlenmesi amacıyla,ilk önce jeodezik çalışmalarla kazı sahasında belli 
uzunlukta 7 profil(doğnıltu) belirlendi.Daha sonra her nokta için Jeofizik Elektrik Doğrultu Yöntemi 
Wenner-Schlumberger elektrot dizilimi uyğulandı.Doğrultulann boyuna kesitleri altlığına dayalı 
olarak,rezistivite grafik ve kesitlerinin değerlendirilmesi sonucunda saptanan 
süreksizliklerin(faylann) doğrultu ve eğimleri baggerlerle yapılan kazılar sonucunda tamamıyla aynı 
çıkmıştır. Jeofizik çalışmalar sonucu belirlenen süreksizliklerin işletme sınırlan içerisine alındığı 
1987 yılından beri şev kayması olmamıştır. 

1. Jeodezik Ödevler 

Ön etüdler yapmak amacıylakazı sahasını içeren 1:10 000'lik topografik haritadan 
yararlanıldı.Haritadan kazı sahası içinde jeofizik ölçmeler yapılacak alanın geometrisi belirlendi.Bu 
geometri kazı sahasında birbirine paralel ve aralannda 75 m. mesafe bulunan 7 doğrultunun 
belirlenmesi biçirnindeydi.Paralel doğrultuların dik olduğu enine doğrultunun başlangıç ve bitim 
noktalannın koordinatlanyla,koordinatlan bilinen ve alet (Tl) kurulacak noktanın yardımıyla 
aplikasyon değerleri üretilerek enine doğrultu parçası arazide işaretlendi.Enine doğrultuya dik 
doğrultulardan birinin uzunluğu (21-81) 800 m.,diğer doğrultulann uzunluklan 700 m.olarak 
planlandı.Enine doğrultunun başlangıcından (20) başlıyarak 75 m. aralıklı noktalar işaretlenerek 
boyuna doğrultulann başlangıçları belirlendi.Her boyuna doğrultunun başlangıç noktasına (Tl)" 
kurularak,enine doğrultunun başlangıç noktasına 0 gon ile bakılıp 100 gon saat liareket yönünde 
döndürülerek yatay hareket vidası sabitlenerek boyuna doğrultular belirlendi.Bir çelik şerit metre 
kullarularak,boyuna doğrultular üzerinde 10 raaralıklı ara noktalar aplike edildi(Şekil 1). 

♦Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu Arş. Grv. ** 
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu,Genel Müdürlüğü Etüd Proje ve Tesis Dairesi 
Başkanlığı, Ankara. 
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Şekil l:Enine ve boyuna doğrultuların aplikasyonu. 

Her doğrultunun ara noktalarına yûseklik vermek amacıyla (Tl) ile miralara gözlemler yapılarak 
düşey açı (Z),mira okumaları ile alet yüksekliği ( i ) ölçülerek (1) formülüne göre her doğru 
parçasının 10 m. aralıklı noktalarına bilgisayarla yapılan hesaplamalar ile yükseklikler verildi 
(Şekil 2). 

 

Burada; 
Hb: Ara noktaların yüksekliği 
Ha: Alet kurulan noktanın yüksekliği 
S  : Ara noktalar arasındaki yatay uzunluk 
t   :Mira orta çizgi yüksekliği 
ı   : Alet (Tl) yüksekliği 
dir. 

Örneğin, profil (doğrultu) (21-81)'in yükseklikleri çizelge l'de görülmektedir. 
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3. Jeofizik-Ödevler 

Temel İlkeler 
Jeolojik yapı ve birimler fizik parametrelerine uygun bir jeofizik yöntemle belirlenirier.Bir 
materyalin elektiriği geçirme yeteneği olan iletkenliğin (kondüktivite) tersi rezistivitedir.Rezistivite 
OHM kanununun matematiksel ifadesi ile tanımlanır,ve birimi ohmxm dir.Rezistivite yöntemleri 
yeraltındaki kayaçlann rezistivitelerinin belirlenmesini hedeflerler.Belirli noktalardaki kontaklardan 
yere elektirik alamı verilir,ve bunun yeraltında yarattığı potansiyel ölçülerek (2) bağıntısından 
rezistivite hesaplanır. 

pa = kxAv/I... (2) 
Buradan: 
pa : Görünür rezistivite (özdirenç) Av : Potansiyel farkı (mV) I    :Yere 
verilen akım (mA) k'  : Geometrik fakîör(elektrot dizilim tekniğine göre 
değişen katsayı) 

Bu çalışmada Wenner ve Schluberger elektrot dizilim tekniği uygulanmıştır.Toplam uzunluğu 5300 
m. olan 7 adet profil üzerinde her 10 m.'de bir 10 m., 25 m. , 50 m. ,100 m. derinliklere ait ölçüler 
alınarak (2) formülüne göre özdirençleri hesaplandı(Şekil 3). 

 

AJB : Akım elektrodu 
B : Sonsuz uzaklıkta sabit M,N:Potansiyel elektrotları AO = OD =L , MO = 

ON=1 OD :Elektrot dizilim ölçeğine göre akımın yer altında nüfuz ettiği 
derinlik 

D : Yeraltında rezistivite ölçülen nokta 

Böyle bir uygulamayla 4 değişik derinlikten profil boyunca yanal rezistivite değişmeleri bulunarak, 
fay düzlemleri kazı derinliği boyunca izlenmiştir.Jeofizikte yanal yöndeki süreksilikler olark ifade 
edilen fay,gömülü fay,kınk,kontak,dayk,senkilinal,antiklinal vb. gibi yapısal jeolojik problemler 
genellikle rezistivite yöntemlerinden Elektrik Profil Yöntemi uygulamalarıyla 
çözümleniler. Yöntemin arazi uygulamasında belirli derinliği içeren elektrotlar arası 
uzaklıklar,profil(doğrultu) üzerideki her noktanın ölçümü için sabit tutularak sistem olduğu gibi 
hareket ettirilir.Elde edilen rezistivite değerleri iki şekilde değerlendirmeye hazırlanır. 
a) Rezistivite değişimlerinin,profil boyunca ölçü noktalarının konumunu gösteren X*in fonksiyonu 
olarak pa = f(x) eğrileri şeklinde (Şekil 4-5) 

b) Kesit üzerinde eş rezistivite eğrilerinin çizilmesiyle elde edilen düşey eş rezistivite haritalan(Yer 
elektrik kesitleri) (Şekil 6). 
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Şekil 6. Düşey eş özdirenç haritaları profil 12 



 

Şekil 7. Çalışma sahasında belirlenen fayları gösterir harita 
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4. Sonuç 

Kahramanmaraş-Afşin-Elbistan linyit havzasında doğu nihai şevini oluşturan, özellikle heyelana 
neden olan aynı zamanda kömürlü alanın sınırını oluşturan bu fey yüzeyinden görülmemesine karşın 
jeofizik yöntemle doğrultu ve eğimleri ile belirlenmiş ve şekil 7 deki tektonik haritada gösterilmiştir. 
1994 yılında yaptığımız bu etüdle, önceki yıllarda yapılan etütlerle bulunan feylann takibi yapılarak 
sürekliliği araştırılmış, belirlediğimiz faylar tektonik haritada gösterilmiştir. 20 no lu jeofizik 
profilden itibaren 1.fayın eğimi dike yakın olmakla beraber tekrar Güney-Batıya döndüğü, ikinci 
fayın eğiminin ise eskisi gibi kızıldağ (Kuzey-Doğu) yönünde devam ettiği 
görülmüştür(Ergüder,İ.,Kmldağ,T.JK;oçak ,K,Akarsu,V. 1994). Anılan fayların eğimleri 82-88 
derece arasında değişmektedir. Jeofizik çalışmalar sonucu belirlediğimiz süreksizliklerin işletme 
sınırlan içerisine alındığı 1987 yılından beri şev kayması olmamıştır.Tüm kömür havzalarında 
fayların konumlarının örtü kalınlıklarının iyi bilinmesi işletmeciler için büyük önem taşırlar. Bu 
çalışma disiplinlerarası bir çalışmanın somut bir örneğini göstermiştir. Burada Jeofizikjeodezi ve 
Jeoloji Mühendislikleri işbirliği yaparak güzel bilimsel bir çalışma üretmişlerdir. Bu tür inter 
disipliner çalışmalar sonucu hazırlanacak işletme projelerinin çok daha ekonomik ve bilimsel 
olacağı tartışılmazdır (Koçak, Ç., Ergüder, İ., Kızıldağ, İ., 1990). 

KAYNAKLAR 
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DUYURU 

SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN DİKKATİNE 
* 1 Ocak 1995 tarihinden İtibaren Topcon Türkiye tek tem 

silciliğini yürütmekteyiz. 
* İlgili ürünlerin satış ve satış sonrası hizmetleri ile bakım ve 

onarım Türkiye'de yalnızca firmamız tarafından verilmektedir. 
Bakım-onarım   için  gerekli  olan  yedek  parça yalnızca  fir 
mamızda mevcuttur. 

* Firmamız yaptığı onaranlar da parça değişimi yapması ha 
linde  değiştirilen parçalan  sahibine kesinlikle iade et 
mektedir. 

* Bu vesile ile Topcon aletleri için bakım-onarım yaptıklarını 
iddia eden üçüncü şahıs ve kuruluşlara itibar edilmemesi hu 
susunu önemle rica ederiz. 

* Bu üçüncü kişiler ile gerek Topcon Corporation gerekse 
Paksoy İnşaat Sanayi ve ticaret A.Ş.'nin hiç bir bağlantıları 
yoktur. 

* Tarafımıza ulaştırılmış olan şikayetler neticesinde mevcut du 
rumu siz sayın müşterilerimize iletmeyi borç biliriz. 
PAKSOY İNŞAAT SANAYİ VE TİC A.Ş. 
PERPA İŞ MERKEZİ KAT 11 NO. 1854 
80270 - OKMEYDANI - İSTANBUL TEL t 
(0.212) 220 97 50 FAX Î (0.212) 220 97 35 

NOTı Çok yakında Ankara Servisimiz 
hizmete girecektir* 




