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Ö Z

Bu çalışmada, Doğru Akım Özdirenç verilerinin 2B ters çözümünü yapan bir program geliştirilmiştir. Programda yuvarlatılmış sö-

nümlü en-küçük kareler ters çözüm algoritması kullanılmıştır. Algoritmada kısmi türevler dizeyi, klasik olarak karşıtlık ilkesinden

yararlanan duyarlılık düz çözüm yöntemi ve Broyden güncellemesi yöntemi olmak üzere iki şekilde hesaplanabilmektedir. Bu iki

yöntem ile yapılan ters çözüm işlemi karşılaştırılmıştır. Yapay veri kullanarak yapılan karşılaştırmada, basit modeller için her iki kısmi

türev hesaplama yöntemi ile de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Ancak Broyden güncellemesi yöntemi ile çözümün daha kısa zamanda

bulunduğu görülmüştür. Karmaşık modeller için ise, klasik olarak kısmi türevleri hesaplayarak yapılan ters çözümün modeli daha iyi

bulduğu görülmüştür. Arazi verileri ile yapılan çözümlerde yapay veriden elde edilen sonuçlan desteklemektedir.

ABSTRACT
In this study, a new 2D inversion programme was developed for Direct Current Resistivity data. Smoothness Constraint Inversion met-

hod is used in the programme. Jacobian matrix can be calculated by" using the two different methods, Broyden Update and sensitivity

forward modeling by using reciprocity principle. Inversion results for these two jacobian matrix calculation were compared. In the

comparison with using synthetic data sets, both of the Jacobian calculation methods found same results for simple models. However,

solution is found in less time if Jacobian matrix was calculated by using Broyden Update. However, for the complex model, inversion

with sensitivity forward calculation method if we apply these techniques for complex models, we can see that sensitivity forward solu-

tion finds the model better than Broyden Update method. Solution of field data sets are supported with solution of synthetic data sets.
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ÖZ

Profesyonelce jeofizik arama yöntemleri eski tarihlerde de uygulanmış olmakla birlikte, İlk kez 1921 'de bir petrol alanının jeofizik

bulgulara dayanarak keşfedilmesiyle, petrol aramacılığında yaygın bir biçimde uygulanmaya başlanmıştır. Nitekim 1950'lere kadar

ABD'de üretilen yıllık petrolün yarısı jeofizik yöntemlerle bulunan yeni petrol alanlarından elde edilmiştir. Endüstrideki enerji gereksi-

nimi petrole olan ilgiyi artırmıştır. Petrolden büyük paralar kazanan şirketlerin, yeni petrol alanları keşfedebilmek için jeofiziğe yatırım

yapmaları, bilgisayarların yaygın kullanımı, uzay teknolojisindeki gelişmeler ve insanlık için büyük bir tehlike olmasına karşın, dünya

ölçeğinde sürdürülen nükleer yarışın Jeofiziğin gelişiminde önemli payı olmuştur.

Ülkemizde 10 milyar $ üzerinde potansiyele sahip 18 maden bulunmaktadır. Bor'dan yapı taşına kadar 1,795 trilyon S'lık varlığın

ortaya çıkarılmasında keza toplam 60 milyar $'lık petrol ve doğal gazın bulunmasında jeofizik mühendislerinin de bilgi ve emekleri

vardır. Buna karşılık 1,5 milyar dolar jeofizik yatırım, % 0.08 (onbinde 8) yatırımlarda dahi jeofizik faaliyetlerin katkısı ortada iken

yatırımların çoğalması ile daha çok katkı sağlanacaktır.
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ABSTRACT

Although the methods of exploration geophysics were first utilized after the discovery of an oil field in 1921, they have also applied in
the old centuries. Likewise, the half of the total production in the United States of America is covered by new oil fields discovered by
utilizing geophysical methods. The industry's energy necessity increases the interest to oil. The investments in the field of geophysics
by the companies which makes large amount of money in order to discover new oil fields, widespread use of computers, the develop-
ments of space technology and world-wide nuclear competition even though its great danger for human beings have great share in the
development of geophysics.

Our country has 18 different types mines which has more than 10 billion $ potential. Geophysical engineers have great knowledge and
labor in the discovery of 1,795 trillion wealth from borax to building stone, and 60 billion $ oil and gas. On the other hand, as 1,5 billion
investment in the field of geophysics is only 0.08 % of total investments, the increase of investments will add more contribution.
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ÖZ

İnsan yaşamında ve enerji hammaddeleri içinde çok önemli bir yere sahip olan kömür, dünyada geniş rezervlere ve vazgeçilmez yaygın
tüketim alanlarına sahiptir. Halen dünyada üretilen elektrik enerjisinin %42'si kömür kaynaklı olup elektrik enerjisi üretiminde birinci
sırada yer almaktadır.

Her ülkede olduğu gibi, ülkemizin kalkınmasında da enerji ve dolayısıyla enerji hammaddelerinin önemi çok büyüktür. Üretilen kö-
mürün % 75'inin termik santrallerde tüketildiği ve ülkemiz elektrik enerjisi üretiminin % 30'unun kömüre dayalı termik santrallerden
karşılandığı göz önüne alındığında, kömürlerimizin elektrik enerjisi sektöründeki vazgeçilmezliği görülmektedir.

Enerjinin ekonomik açıdan stratejik öneme sahip olması nedeniyle, yerli kaynaklara yönelmek zorunluluğu vardır. Yerli kaynakların
üretilmesine ve değerlendirilmesine önem verilmesi halinde, petrol hariç, dışa bağımlılık olmaksızın, ülkemizin enerji gereksinimini
yerli kaynaklardan karşılamaya yeterli rezerv ve potansiyel mevcuttur. Yatırımların azaltılması ve yerli kaynaklara gereken önemin
verilmemesi nedeniyle son 20 yılda yeterli kömür aramacılığı yapılamamıştır. Ayrılan yatırımlarda (kaynaklar), aramalar için yeterli
olamamıştır.

Kömür kaynaklarımızın verimli işletilebilmesi için kömürün dağılımının ve kalınlığının belirlenmesi çalışmalarında, sondajlı aramalar-
la beraber jeofizik yöntemlerin (yüksek ayrımlı yansımalı sismik ve elektrik) kullanılması ve yönlendirmesi ile daha ekonomik sonuçlar
elde edilir.

Özellikle yansımalı sismik çalışmalar ile kömürün yeraltı yayılımı ve kalınlığı hakkında detaylı ve üç boyutlu sonuçlar elde edilir.

ABSTRACT
Coal has a major role in human life, and as a raw material of Energy production. Coal is the primary raw material for 42% of world
electrical energy production.

Energy and raw materials of energy production has a great importance in Turkey, as well as in other countries. Considering that 75% of
coal is used in coal based power plants, and 30% of electrical energy production of Turkey is provided from coal based pow.er plants;
the indispensability of coal can be understood.

Energy has a strategic importance, so that the usage of national resources is necessary. There is sufficient potential in Turkey to meet its
Energy needs from country's natural resources, in the case of the usage of domestic natural resources, except petroleum. However, in
last two decades, sufficient coal exploration studies were not conducted in Turkey; since the investment rates are diminished and suffi-
cient importance is not paid to the natural resources. The funds dedicated for coal explorations were not enough to conduct surveys.

In order to operate coal resources efficiently; the more economical results will be obtained in case of conducting geophysical studies
(seismic reflection method and electrical methods) in addition to drilling activities, to identify the geometry of coal zones.

Detailed 3D information of subsurface areal distribution and thickness of coal zones can be gathered by seismic reflection method.
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