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ÖZ: BÜîiidiği gibi çeşitli derinliklerdeki jeolojik formasyonların iğinde bir takım oyuk ve
boşluklara rastiaıiması olağandır. Bu yanda adı gegen-özellikle gaMa dolgulu-boşluklann
laser ve storeofotoğrafik yöntemlerle incelenmesi konu edilmektedir,

ABSTRACT: It is usual to encounter underground cavities in the geological formations in
various depths, This paper reporta the study of gas storage caverns by means of laser and
stereophotographic surveying techniques*
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YÖNTEM

1060 yılı başlarında Frakla firması jeolo-
jik formasyonlardaki yeraltı boşluklarının bü«
yüklük ve şekillerini saptamak için ultrasonik
bir yankı yöntemini geliştirmiştir, Echo-Log
adı ile bilinen bu yöntem, önceleri tuz madenle-
rinde oluşmuş bulunan yeraltı boşluklarının in«
eelenmesinde kullanılmıştır*

Birkaç yıl sonra, bu tip boşlukların petrol
ve gaz depolanmalarına olanak vermesi düşün-
cesi ön plâna geginee; echo-logun bu boşlukla-
rın incelenmesinde şok yararlı katkısının ola-
cağı anlaşılmıştır. Ancak boşluk boyutlarında-
ki olası değişikliklerin saptanması içnij boşluk-
ların petrol ve gazla dolumundan sonra da
bir kontrol çalışmasının yapılması gereği var-
dır.

Petrolle dolgulu boşluklarda şimdiye ka-
dar uygulaman ultrasonik yöntemin frekans
düşürülmesi ve belirli sımrlar içinde diğer çe-
şitli teknik gereçlerm azçok değiştirilmesi ile
erişilen echo-log yöntemi yakın gelecekte pra«
tikte kuUâmm alanına girecektir. Çünkü, gaz-
la dolgulu boşluklarda ultrasonik yöntem uy-
gun değildir* Gerçekten gaz ortamında ultra-
sonik dalgalarm güçlü absorbsiyonu erime işle-
minde olumsuz etki yapmaktadır* Gaz ortamın-
daki uzaklık ölgümlerinde en uygun koşullar,
optik yöntemlerle elde edilmektedir. Bu yön-
temlerden en iyisi laser seyirme yöntemidir,

UYGULAMA

Böyle bir laser aygıtında 70 watüik seyir-
me gücü olan bir laser diodu bulunmaktadır*
Bu diod, ışığı yayıoı görevini yüklenmektedir.
Yayılan ışınların bir bölümü alıcı tarafından
alınmaktadır, Benzer şekilde ikinci bîr alıcı,
yansıyan ışığı almakta ve bunu elektrik sinya-
line dönüştürmektedir. Işığın bu şekilde ffelişi-ki
süresi 3-300 microsaniye arasında değişmekte-
cür-frekans modülasyomma çevrilmekte ve de-
ğişen potansiyel sinyali olarak ölçüm kablosu
üe yeryüzüne gelmektedir.

Laser ölçü başlığı ultrasonik yankı aygıtı-
nın eğimli düzeni ile birlikte kullanılabilecek
şekilde yerleştirilerek yapılmıştır, Laser ölçüm
aygıtı şekü-1 de şematik olarak gösterilmiştir.

Boşluk yüzeylerinin litolojik durumunun
daha ayrıntılı olarak incelenmesi stereof otoğraf
yönteminden de yararlanma gereğini duyur-
muştur. Bu amaçla echo-log aygıtının döner
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düdenine bir de stereofoto kameralı yerleştiril-
miştir, Şekü-2 de stereofoto ayptı ve Şekîl-3 te
bu aygıtm bir petrol sondajında kuyuya indi-
rilmeden önceki son kontrolü gösterilmektedir.
§

Stereofoto kamerasında iki objektif var-
dır. Stereoskopum görüş elde etmek amacı Ue
iki objektifin arası ençok 20 mm olacak şekilde
yerleştirilmiştirs Bu yüzden çekilen fotoğraflar-
da gok başarılı stereoskopik görüntü sağlan-
maktadır.

Fotoğrafların stereoskopik olarak sunumu
konusu, hava fotoğraflarının incelenmesi gibi
olmaktadır. Kâğıt baskı fotoğraflar küçük cep
stereoskopları altında incelenirler. Şekü-4 te
böyle bir seri fotoğraf görülmektedir.
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