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ÖZ.— Bir cevherin iki boyutunun Manik Talwani metodu ile komputer modellemesi yoluyle nasıl bulunacağı tanımlanmıştır. Böyle bir uygulama ile de cevherin iki boyutunun büyük bîr yaklaşıklıkla bulunabileceği gösterilmiş, kromit
cevherleri için yapılacak böyle bir çalışmanın gerek rezerv tahminleri bakımından, gerek sondajlar öncesi ideal
program yapımı bakımından çok faydalı olabileceği savunulmuştur.

GİRİŞ
TÜBİTAK tarafından desteklenen «Mostra vermeyen krom cevherlerinin proton manyetometre
ile aranması» konulu M.A.G. 617 kotlu çalışma yapılırken, çalışılan arazide cevher ve yan kayaçlar
arasında, yer toplam manyetik alan değerlerinin farklı olduğu gözlemlenmiş, 1.1 km2 alan içerisinde
alınan yaklaşık 4000 ölçü, jeolojik verilerle birlikte değerlendirilerek, ölçüm alman alanda 6 muhtemel
cevherleşme bölgesinin varlığı öne sürülmüş ve sondaj teklif edilmiştir. Bu çalışmada ise, cevherleşme
olduğu iddia edilen bölgelerden en büyüğü ele alınarak, cevherin oluşturduğu manyetik suseptibilite
değerlerinden de faydalanıp, cevherin iki boyutlu yaklaşık şeklinin, bilgisayar yardımı ile bulunmasına
çalışılmıştır.
Esas çalışma, bölgede yapılan jeolojik, mineralojik ve jeofiziksel çalışmalar olarak 1982-83
yılları yaz aylarında Tunceli-Pülümür-Karagöl mevkiinde arazi çalışması ve 1984 yılı kış mevsiminde
lâboratuvar çalışmaları olarak yaklaşık 3 yıl sürmüştür. Özel olarak bu çalışma için ayrılan zaman ise,
suseptibilite değerlerinin ölçümleri de dahil olmak üzere toplam bir aydır.
Çalışma İçin takip edilen yol kısaca şöyle anlatılabilir:
Arazideki, yer toplam manyetik alan değerlerini gösteren harita (Şek. 1A) üzerinde işaretlenmiş bulunan muhtemel cevherleşme bölgelerinden, örnek ocak kuzeybatısındaki muhtemel bölgeden başlayan ve örnek ocak üzerinden geçen 5 adet kesit alınmış olup bunlar (C-D), (E-F), (G-H),
(J-K), (L-M) kesitleridir (Şek. 3,4,5,6,7). Bu alman kesitlerde, kesitin geçtiği yerdeki topografya ve
proton manyetometre ile ölçülen, yer toplam manyetik alan değerlerinden, elde edilen kesitler alt alta
gösterilmektedir. Topoğrafik yükselimlerin manyetik değer artışına yol açtığı, aksine olarak da, topoğrafik alçalmalarda İse, yer toplam manyetik alan değerlerinde genelde bir azalma gözlemlenmektedir.
Ancak bu bir kural değildir. Zira bunlardan, özellikle (L-M) kesitine dikkat edildiğinde bu genellemenin aksine, manyetik değerlerin işlendiği kesitin sol başlangıç kısmında bir çan eğrisinin oluştuğu
görülmüş ve bütün çalışmalar, bu çan eğrisinin, dolayısıyle anî manyetik değer artışının sebeplerinin
araştırılmasına yöneltilmiştir.
Bu konuda daha Önce de çeşitli çalışmalar yapılmış, ancak yapılan çalışmalar genelde, iki ve
üç boyutta yapılan rezerv analizlerinin nasıl ve hangi formüllerle bilgisayara aktarılacağı konusunda
olmuştur (Bak Ref. l - 15). Nitekim yaptığımız bilgisayar çalışmasında da çok önceleri Manik Talwani
* Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara.

126

Doğan AYDAL

tarafından geliştirilen bilgisayar programı MTA Genel Müdürlüğü, Jeofizik Dairesince Türkçeye
çevrilerek kullanılmıştır. Dolayısıyle takdim edilen çalışmanın özü bir bilgisayar programcılığından
ziyade, halen mevcut bulunan bir programın kullanılarak, tahminî rezerv çalışmalarının ultrabazik
kayaçlar içindeki kromit cevherleşmeleri için de yapılabileceğinin gösterilmesidir.
Bir bölgede yapılan tahminî rezerv çalışmaları için değişik jeokimyasal, jeofiziksel metotlar
başta olmak üzere çeşitli yollar denenmektedir. Cevherin tespitinden sonraki hedef ise en az masraf

ile cevherin nasıl elde edilebileceğinin bulunmasıdır. Bir arazide yapılan çalışmalar sondaj safhasına
ulaşmış olsa dahi, sondajdan Önce masrafları azaltıcı yollar aranmalıdır. Teklif edilen çalışma bu
çalışmalardan sadece biridir.
Çalışmanın özellik arz etmesinin bir diğer sebebi de, gerek proton manyetometreye dayalı
olarak yapılan çalışmaların, gerek bilgisayara dayalı olarak yapılan tahminî rezerv çalışmalarının,
daha ziyade ferromanyetik özelliği fazla olan demir cevherlerinde denenmiş olmasıdır. Manyetik
suseptibilite değeri demire oranla çok düşük bulunan kromitin, gene manyetik suseptibilite değeri
nispeten düşük bulunan ultrabazik kayaçlar içinde aranmış olması, tabiî olarak daha hassas bir çalışmayı
gerektirmiştir.

MATERYEL VE METOT

Arazide yapılan manyetik değer ölçümleri genelde 20 şer metre aralıklarla alınmış olmakla
beraber, bu aralıklar görünen kromit mostralarının çevresinde 4 metreye İndirilerek hassasiyetin arttırılması sağlanmıştır.
Daha önce de ifade edildiği gibi 1.1 km2 lik arazide alınan ölçüm sayısı yaklaşık 4000 civarındadır. Ancak çalışmanın diğer paftaları bu makaleyi doğrudan ilgilendirmediğinden ek olarak verilmemiştir. Ölçüm alınan arazilerden özellikle halen işletilmekte olan örnek ocak çevresi seçilmiş ve
bilindiği gibi konuyla ilgili bütün topoğrafik ve manyetik kesitler bu bölge üzerinden çıkartılmıştır.

MİKROBİLGİSAYAR MODELLEMESİ

127

Öncelikle bu çan eğrisinin bilgisayara girişi yapılmış ve bunun için 11 nokta kullanılmıştır
(Şek. 2). Daha sonra bu şeklin meydana gelmesine yol açan cevherin, boyutları üzerinde tahminî çalışmalar yapılmıştır. Toplam olarak 73 deneme yapılmış, ancak makalede, gerek yer darlığı, gerek
konunun ana yapısının kaybolmaması için büyük bir kısmına yer verilmiştir.
Laboratuvarda yapılan suseptibilite ölçümlerinde, krom için suseptibilite değerleri 0.0015 emu
ilâ 0.0025 emu arasında bulunduğundan (Çizelge 1) birkaç kez tahminî olarak bulunan şeklin sabit
kalması sağlanarak, yukarıda belirtilen sınırlar içinde kalmak şartıyle değişik suseptibilite değerleri
için aynı şeklin oluşturduğu grafikler elde edilmiştir (Şek. 8A, 8B, 9B, 10B, 11B).
Ortaya atılan tahminî şekiller ve suseptibilite değerlerinin deneme yanılma yoluyla değiştirilmesi sonucu, bilgisayarda elde edilen grafik ile arazide yapılan ölçümler sonucu ortaya çıkan çan
eğrisinin en çok çakıştığı grafik dolayısıyle muhtemel cevher şekli elde edilmiştir (Şek. 17A).
(L-M) kesitine çok yakın olarak alınacak kesitlerde yapılacak aynı işlemlerle cevherin kalınlığının da bulunması sonunda, pek kesin olmamakla beraber rezerv tahminlerinin çok yaklaşık olarak
yapılması mümkün olabilecektir.
Bir örnek ile yapılan işin takip ettiği yol hakkında bilgi vermeden önce kullanılan sabitlerin
açıklanmasında fayda görülmektedir.
X = Üzerinde çalışılan harita ve kesitler l :500 ölçekli olarak hazırlanmış ve X ordinatı üzerine
yerleştirilmiştir.
F = Arazide ölçülen yer toplam manyetik alan şiddeti olup, Y apsisi üzerine d değeri olarak yerleştirilmiştir.
A = Inklİnasyon açısı olup, çalışılan bölge için 58° dir.
B = Denklinasyon açısı olup, çalışılan bölge için 2° dir.
C = l :500 ölçekli harita üzerinde işaretlenen (C-D), (E-F), (G-H), (J-K), (L-M) kesitlerinin harita
üzerinde kuzey ile yaptığı açı olup çalışmamızda 40° dir.
K = Kromit cevheri İçin gerçek manyetik suseptibilite değeri olup, laboratuvarda yapılan ölçümlerde 0.0015 emu - 0.0025 emu arasında bulunmuştur.
Bölge için dikkate alınan yer toplanı manyetik alan değeri 46500 d olmakla beraber arazi ölçümleri ile bilgisayardan elde edilen grafiklerin çakışma alanı olarak dikkat edilmesi gereken alan 47.000 d
üzerindeki bölümdür.
ilk örneğe (Şek. 8A) dikkat edildiğinde de görülecektir ki öncelikle 5 köşeli bir cevher şekli
düşünülmüş ve bu şeklin köşeleri 1:1000 lik düşey ölçek ve 1:500 lük yatay ölçek üzerinden bilgisayara
aktarılmıştır. Bu 5 köşeli varsayılan cevher kütlesinin suseptibilite değerinin ise 0.0017 emu olduğu varsayılmıştır (Şek. 8B). Çıkan grafik sonucunda, çakışmanın sağlanmadığı görülerek cevher şekli sabit
bırakılarak, suseptibilite değeri 0.0019 emu, 0.0022 emu ve 0.0024 emu için denemeler yapılmış,
ancak gene tam çakışma sağlanmadığından bu kez 6 köşeli şekiller denenmiştir (Şek. 13 A-B, 14A-B,
15 A-B, 16 A, 16 B). Dikkat edileceği üzere, başta derinlik değişimleri olmak üzere cevher köşe
koordinatları değiştirilmiş bu arada suseptibilite değişimleri de yapılmıştır.
Yapılan bu deneme-yanılma çalışmaları sonunda grafikler incelenerek sonuçta en yaklaşık şekil
bulunmuştur (Şek. 17A, 17B).
Bu sonuca göre çan eğrisini oluşturan cevher kütlesi, yaklaşık 85 m boyunda, 30 m genişliğinde
olup, yüzeyden 15 m sonra başlamaktadır.
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TARTIŞMA VE SONUÇLAR

Makalede Öne sürülen iddiaları destekleyecek sondajların yapılmamış olması, savunulan metodun en zayıf tarafıdır. Çalışılan arazinin şahıs işletmesinde olmasının yanı sıra devlet parası ile
sondaj yapılmasının birçok açıdan mümkün olmaması, böyle bir denemeyi güçleştirmektedir. Bunun
yanı sıra, ülkemizin ekonomik gücü zayıf veya bilime inancı az madencilerini de böyle bir yatırıma
teşvik etmek her zaman kolay olmamaktadır.
Metodun olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağı şüphesi dışında, bir diğer önemli noksanlığı da
kromiti çevreleyen bazik ve ultrabazik kayaçların negatif ve/veya pozitif yönde oluşturabileceği etkinin
hiç hesaba katılmamış olmasıdır. Bu mutlak bir eksiklik olmakla beraber bu şekli ile denemede de

yarar görülmüştür. Başka bölgelerde yapılacak aynı tip çalışma ve sondajlarla elde edilen veriler değerlendirilerek yan kayaçların suseptibilite değerlerinin nasıl ve ne şekilde işlemlere katılması konusunda
araştırma yapılabilir.
örnek alımında mutlaka dikkatli davranılmalıdır. Alınan örnek sayısının artışı, hassasiyeti,
dolayısıyle ortaya çıkan sonuçların güveninirliliğini artıracaktır. Suseptibilite ölçümleri tekrar tekrar
yapılarak hata payı en aza indirilmelidir. Numuneler suseptibilite ölçümlerine hazırlanma safhasında
pirinç ve bulgur boyutlarına kadar İndirilmiş ve ölçümler bu şekilde yapılmıştır. Bu safhada özel
elekler kullanılarak belli mesh aralıkları için ne gibi sonuçlar çıkacağı ayrıca araştırılabilir.
Bütün bunların olumlu geliştiği farz edildiğinde ise ortaya çıkan sonuç şöyledir; yaklaşık olarak
85 m boyunda 30 m genişliğinde olan cevherin kalınlığı sadece 10 m kabul edilse dahi kromun
özgül ağırlığının yaklaşık 4 olduğu bilindiğinden ortaya 120 000 tonluk bir kütle çıkmaktadır. Bunun
ise % 40-42 lik Cr2O3 olduğunu kabul ettiğimizde net 50 000 tonluk bir cevher varlığından söz
edebiliriz. Tahminî 10 m olarak kabul edilen cevher kalınlığının kesin olarak bulunması için esas
kesite çok yakın paralel kesitler çıkarılabilir.
Bugün Ülkemizde madencilik ile uğraşan her devlet kuruluşunda ve ekonomik açıdan güçlü
özel şirketlerde bilgisayar bulunduğundan böyle bir çalışmanın sondaj öncesinde yapılması, çok fazla
bir zaman kaybı ve ekonomik yük getirmediğinden mutlaka denenmelidir.
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