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ÖZET

Ülkemizin enerji açığını kapatma çalışmalarında değişik enerji kaynaklarının kullanılması tartışılmaktadır.
2000 li yıllarda su ve linyit kaynaklarımızı tam olarak kuUansak dahi enerji açığımızın kapanamıyacağt ve
bu açığın başka bir kaynaktan kapatılması önerilmektedir. Petrol ve doğal gaz rezervlerimizin yeterli
olmayışı ve dünya petrol ve doğal gaz üreticilerinin bu enerji kaynağını stratejik bir unsur olarak
kullanması ve dışa bağımlı bir enerji politikasının da ülke kalkınması ve verimli bir üretim için sakıncalar
oluşturması nükleer enerjiden yararlanmayı kaçınılmaz kılmaktadır.

Nükleer santrallerin yakıt gereksiniminin tümünün yurt içinden karşılanabilmesi için ülkemizin uranyum
ve toryum rezervlerinin tam olarak çok kısa zamanda bilinmesi gerekmektedir. Eğer nükleer enerji
üretimine geçilecekse, mevcut ülke rezervlerine ilaveten yeni rezervlere gereksinim duyulacaktır. MTA
tarafından gerçekleştirilen cevher arama ve rezerv tespit çalışmaları henüz bitmemiştir.

Havadan ve karadan uranyum ve toryum aramaları jeofizik yöntemlerle yapılmaktadır. Potansiyel
uranyum ve toryum alanları ve rezervleri radyoaktif jeofizik prospeksiyon yöntemleri ile hızlı bir şekilde
belirienebilmektedir. Çağımızın teknolojik gelişmelerine paralel olarak radyoaktif jeofizik arama,
haritalama ve değerlendirme yöntemleri çok hızlı bir şekilde gelişmektedir.

Türkiye'nin uranyum potansiyelinin belirlenmesi için diğer arama yöntemlerine paralel olarak jeofizik
yöntemlerle arama çalışmalarına önem verilmeli ve çeşitli nedenlerden dolayı yanm kalmış veya yeterli
duyarlılıkla sürdürülememiş arama çalışmaları bitirilmelidir.

ABSTRACT

Radioctivity is often measured from the ground in mineral exploration. If large areas have to be
investigated, it is often unsuitable to carry out the measuraments with ground-bound expeditions. A
geophysical method of gamma-ray spectometry is generally applied for uranium exploration.

Exploration of uranium surveys were stopped after the year of 1990 in Turkey. Therefore the real
potential of uranium in Turkey have to be investigated by using the geophysical techniques.
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GİRİŞ

Uranyum aramalarına, MTA tarafından, ülkemizde 1953 yılında ilk olarak kısa süreli genel etüdler
şeklinde başlanmıştır[l],[2]. 1956 yılından itibaren sistemli çalışmalara geçilerek Menderes, lstranca,
Bitlis masiflerine ait metamorfiklerde ve Şebinkarahisar, Kırşehir granitlerinin damar tipi yataklarında
başlanmıştır. Çalışmalar 1960 yılından itibaren sedimenter tip uranyum yataklanmn aranmasına yönelik
olmuştur. Daha sonra 1970'li yıllarda örtülü yatakların bulunması doğrultusunda sürdürülmüştür
[1],[2],[3]. 1990 yılından sonra aramalar durdurulmuşturf 1],[2].

Havadan uranyum aramaları, jeofizik radyoaktif yöntemler kullanılarak, 1958 yılında ilk defa Kara
Küvetlerinin keşif uçaklarından yararlanılarak başlamıştır. Daha sonra 1962 yılında Dornier 27 tipi tek
motorlu uçakla çalışmalar sürdürülmüştür. 1986 yılından sonra daha büyük kristalli bir spektrometre ile
havadan prospeksiyon çalışmaları yapılmıştır,[2] 1990 yılına kadar Türkiye'de radyoaktif maden
aramaları için havadan prospeksiyomm yıllara göre ve alan olarak gösterimi Tablo 1. de verilmiştir[2].

Tablo ! . Türkiye'de radyoaktif maden aramaları için havadan prospek^yon için yi! ve uçuş alam[2].

YILLAR
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1974
1975-1979
1980-1984

UÇüŞ(Kr>r)
324.000
187.580
216.000

10.600
7.200
3.000

Türkiye'de MTA tarafından bulunan yataklar Tablo 2. de gösterildiği gibidir, [ 1 ],[2],[4].

Tablo 2. Türkiye'de MTA tarafindan bulunan uranyum yataklarının Yaş, Tenor (%) ve Rezervi
(Ton U,O8).

YER
Köprübaşı bölgesi (Salihli-Manisa)
Fakılı (Uşak-Eşme)
Küçükçavdar (Aydın-Söke)
Demirtepe (Aydın-Söke)
Ayvacık (Küçükkuyu-Çanakkale)
Şebinkarahisar-Giresun
Sorgun-Yozgat
TOPLAM

YAŞ
Neojen
Neojen
Neojen
Paleozoyik
Miosen
Eosen
Eosen

TENOR %
0.05
0.045
0.05
0.08
0.08
0.04
0.1

REZERV Ton U3O8

2.852
490
208

1.729
250
300

3.850
9.629

Aynca, Türkiye'de ikinci! uranyum kaynaklarından da (fosfatlar, yakıt külleri, Van Gölü ve Karadeniz
dip çökeileri) uranyum arama çalışmaları yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar ekonomik olarak uranyum
üretileceğini göstermemiştir.
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Türkiye'de günümüze kadar yapılan uranyum aramalarının büyük bir çoğunluğu sedimanter tip
yataklarda sürdürülmüştür. Yalnız Demirtepe yatağı damar tipi uranyum yataktan grubuna girmektedir.
Türkiye'de aramalar sonucu 9.629 Ton uranyum bulunmuştur. Bu uranyum yataklarının ortalama tenor
ve rezervleri (Tablo 2.), aranıp bulundukları yıllarda dünyaca kabul edilen ekonomik sınırlarda olmasına
rağmen, günümüzde bu sınırların (min. 2000 ppm) oldukça altında kalmıştır. Ayrıca Türkiye'de bugüne
kadar bulunan rezervlerin oldukça küçük miktarlarda olması sebebiyle, gerekli olan küçük kapasiteli
tesislerin ekonomik olarak çalıştırılması güçtür. Çünkü dünya uranyum fiyatlarının, özellikle son
yıllardaki düşüklüğü ve bu düşüşün devam etmesi (17-20 $/Kg U), gibi nedenlerle ekonomik olarak
değerlendirilmelerinin olanaklı olmadığı belirlenmiştir. Örneğin, 1974-1982 yıllan arasında Manisa-
Köprübaşı'nda san pasta üretimi için kurulan plot tesislerde 1200 Kg kadar san pasta üretilmiştir. Fakat
Türkiye'de henüz ticari anlamda üretim olmadığından, konu hakkında başka bilgi elimizde yoktur

Türkiye'de uranyum aramalan için yıllara göre yapılan harcamalan ise Tablo 3. te verilmiştir

Tablo 3. Türkiye'de uranyum aramalan için yıllara göre yapılan harcamalar
(1990 fiatlanna göre US $)[ !] .

Yıllar

1987'den önce
1987
1988
1989
1990

Harcama (1.000 US $)
18.940

1.000
403
161
78

Ülkemizin jeolojik yapısının incelenmesi ve günümüze kadar elde edilen bilgilere göre, tespit edilen
uranyum rezervlerinin Türkiye'nin nihai potansiyelini ifade etmediği, uranyum aramalarına gereken
teknik, yasal ve ekonomik önemin verilmesi durumunda daha büyük yatakların bulunmasının olanaklı
olduğu söylenebilir [1],[2],

Toryum, uranyum gibi nükleer bir yakıt hammaddesidir. Toryum da uranyum gibi tabiatta serbest halde
bulunmaz. Yaklaşık 60 kadar mineralin içinde rastlanır. Bunlardan sadece monazit ve thorite, toryum
üretiminde kullanılır. Bu mineraller de genellikle nadir toprak elementleri ile birlikte bulunmaktadır.

Toryuma dayalı nükleer santrallann henüz ticari olmayıp, deneme safhasında olması ve bu sektörün
dışındaki kullanımının sınırlılığı sebebiyle, dünyada bugüne kadar doğrudan toryum aramalarına fazla
önem verilmemiştir. Türkiye, IAEA'ya, nadir toprak elementleri içeren monazit yataklanndan Kg'ı 80
US $ kadar mal edilebilen toryum rezervi olduğunu bildirmiştir. Türkiye'de MTA tarafindan yapılan
aramalar sonucunda, Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaören yöresindeki nadir toprak elementleri ve toryum
kompleks cevher yatağında, 380.000 ton görünür ThCb rezervi belirlenmiş olup, tenor %0.21 TI1O2 dir.
Aynca, Malatya-Hekimhan-Kuluncak'taki benzer nitelikli oluşum da gerekli çalışmalan
beklemektedir[l].
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Yurdumuzda yeni radyoaktif hammadde rezervlerinin bulunması ve bilinen kaynakların potansiyellerinin
geliştirilmesi çabasının yeni jeolojik kavramlarla yönlendirilmesi ve modern arama yöntemleriyle elde
edilen temel jeolojik verilerin çok iyi bir şekilde analizi ülke ekonomisi ve gelişmesine büyük katkı
sağlıyacaktır [1].

ARAMA JEOFİZİĞİNDE RADYOAKTİF YÖNTEMLER

Radyoaktif minerallerin aranmasında en önemli özellik bu minerallerin radyoaktivite yaymalarıdır.
Elementlerin, dolayısıyla mineral ve kayaçlann bir fiziksel özelliği olan radyoaktivite, bir başka tanımla,
bir elementin atom yapısının değişimidir. Bu amaçla etüd alanında radyoaktivitenin bulunması ve
sayılması radyoaktif mineral aramalarında ana gayedir [3],[7],[8],[9],[1O],[11],[12].

Radyoaktivitenin ölçülmesi ve saptanması amacıyla kullanılan radyoaktif sayaçlar İyonizasyon ve
Sintilasyon sürecine dayanarak genellikle iki tipte tasarlanmıştır [3]. Doğada bulunan radyoaktif
elementler kendiliğinden parçalanarak durağan veya durağan olmayan izotoplarına dönüşür. Bu
dönüşüm aşamasinda alfa ve beta parçacıkları ile gamma ışınlan yayarlar. Bu parçacıklar ve ışınların bazı
fiziksel özellikleri vardır. Buniar: a) Normal ışık veya X ışınlan gibi fotoğraf filminin hassas yüzeyini
etkiler, b) Gazlan iyonize edip iletken hale getirebilirler, c) Bazı kristalen madde ve kimyasal bileşiklerde
ışıma olayı (Fosforesans- Sintilasyon) meydana getirirler [13].

Alfa parçacıkları kütleleri ve pozitif yükleri olan helyum çekirdekleridir. Yayınım güçleri çok zayıftır.
Beta parçacıklarının da kütleleri ve negatif yükleri vardır. Yayınım uzaklıkları 1-2 m. kadardır. Gamma
ışınlarının ise yükleri ve kütleleri yoktur. Bu yüzden havada 500 m. kadar yayınabilirler. Yüksüz oluşları
nedeniyle manyetik alanlardan etkilenmezler. Gamma ışınlan, elektromanyetik radyasyonun yüksek
enerjili bir çeşidirler ve elektromanyetik tayfda, sınırlar kesin olmamakla beraber, X ışınlan ile kozmik
ışınlan arasındaki bir frekans bandında yer alırlar. Gamma ışınlarının enerjileri 0.0-3.0 MeV arasında
değişmektedir [13].

Gamma ışınlan yayınırken karşılaştıkları maddelerle bire bir etkileşime girerler [8]. Bu etkileşim sonucu
bazı fiziksel olaylar ortaya çıkar. Bunlann en önemlileri Fotoelektrik olay ve Compton saçılma olayıdır.
Gamma ışını spektrometresinde önemli olay fotoelektrik olaydır. Compton olayı ise belli bir enerjiye
sahip gamma ışınının yayınırken yolu üzerindeki bir madde ile çarpışması ve enerjisinin bir kısmını
kaybederek daha düşük enerji pencerelerinde kendini göstermesi olayıdır [8],[13].

Yerkabuğundaki kayaçlar çeşitli minerallerden oluşur. Mineraller de çeşitli elementlerden meydana gelir.
Yerkabuğunda bulunan ve doğal olarak radyoaktivite özelliği gösteren elementlerden potasyum (K-40),
uranyum (U-238 ve U-235) ve toryum (Th-232) değişik elementlerle birleşerek radyoaktif mineralleri
oluştururlar.

Doğal radyoelementlerden K-40, bütün potasyumun %0.0118 i kadardır. K-40 in %89 u beta
parçacıkları yayarken ancak %11 i gamma ışını yayar. K-40 orijinli gamma ışınlan 1.4608 MeV enerji
seviyesinde doruk verirler. Spektrometrelerin potasyum pencereleri K-40 dan gelen gamma ışınlarını
yakalamak için 1.36 MeV ile 1.56 MeV enerji seviyeli olarak düzenlenirler.
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Uranyum iki doğai izotopa sahiptir. Bunlardan U-238 doğada daha çok (%99.73) bulunur. U-235
İzotopunun doruk verdiği enerji seviyesi çok düşüktür (0.89 MeV), ve standart bir çok spektrometrenin
ölçüm aralığı dışındadır. U-238 in sadece iki izotopu Pb-214 ve Bi-214 gamma ışını yayar. Bunlardan
Bi-214 ün pik verdiği 1.76 MeV enerji seviyesi diğer radyoelementlerin pik vermediği bir seviye olduğu
için gamma spektrometrelerin uranyum penceresinin aralığı 1.66-1.86 MeV olarak düzenlenir.

Toryumun doğal izotopu Th-232 dir. Gamma ışını yayan Tl-208 izotopunun belirgin pik yaptığı enerji
seviyesi 2.62 MeV dir. Spektrometrelerin Tl-208 orijinli gamma ışınlarını algılamak için 2.42-2.82 MeV
enerji aralığındadır.

Gamma ışınlan spektrometrelerin algılayıcılarına çarpar ve bir ışıma oluşturur. Işımanın şiddeti gamma
ışınının enerji seviyesine yani kaynağın hangi radyoizotopun olduğuna bağlıdır. Işımanın sıklığı ise o
radyoizotopun konsantrasyonuna bağlıdır [7],[8],[13].

Bir spektrometre algılayıcısı talyum (Nal) katkılı Nal kristali ile bir yüksek voltajlı tüpten oluşur.
Kristale çarpan gamma ışını kristalde bir ışıma oluştururken kristale bitişik olan tüp ise ışımayı elektrik
sinyaline dönüştürür. Daha sonra sinyallerin şiddetlerine göre sayısallaştırarak ilgili olduğu pencerelerde
toplanırlar. Her pencereye birim zamanda gelen gamma ışını dijital veya analog olarak kaydedilir.
Standart dört pencereli bir spektrometredeki pencere isimleri ve enerji seviyeleri Tablo4.de
verilmiştir[7],[8],[13].

Her penceredeki ışıma sayımlan ilişkili olduğu radyoaktif elementin konsantrasyonuna dönüştürülür. K,
U ve Th pencereleri olan bir spektrometre ile ölçü alman yerlerin K(%), U(ppm) ve Th(ppm)
konsantrasyonları bulunur. Bunun yanında ölçüm yapılan lokasyonda yerin radyasyon şiddeti
mikrorem/saat cinsinden verilir. Dört kanallı spektrometreler yanında özel amaçlı ya da havadan
etüdlerde kullanılan çok pencereli spektrometreler de mevcuttur. Bunlar 0.0-3.0 MeV enerji aralığı 128
e, 256 ya hatta 512 ve daha fazla pencerelere bölünerek düzenlenirler. Tabiatıyla pencere genişlikleri de
daha küçüktür.

Gamma ışını yayınım olayı bir rasgele süreçtir. Bu nedenle, gamma ışını ölçmelerinde bu konu dikkate
alınarak ölçüm ya yinelenir ya da gözlem zamanı aralığı geniş tutulur.

Normal şartlarda, yerin herhangi bir noktasında ve spektrometrenin herhangibir penceresinde ölçülen
gamma ışını sayısı yerden ve yerdışı kaynaklardan gelen ışınlann toplamıdır. Bu toplam değer
dedektörün yerden olan yüksekliği ile exponansiyel olarak azalır. Yerdışı gamma ışını kaynaklan;
kozmik ışınlar, spektrometreyi oluşturan malzeme veya taşıyıcı araçtan gelen ışınlar ve Radon
gazıdır.Bunun yanı sıra, yüksek enerjili ışınlann havadaki partiküllerle çarpışması ve daha düşük (nadir
olarak daha yüksek) enerjili pencerelere girmesi (copton olayı) ölçümleri etkileyen bir diğer unsurdur.

Gamma ışını ölçümlerine de, diğer jeofizik yöntemlerle elde edilen gözlem değerlerine uygulanan
düzeltmeler gibi, bazı düzeltmeler uygulanır [13].
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Tablo 4. Standart 4 pencereli bir spektrometrenin pencere enerji düzeyleri.

PENCERE
Toplam Sayım Penceresi
Potasyum Penceresi
Uranyum Penceresi
Toryum Penceresi

ENERJI SEVIYELI
0 40-J.OO

1.36-1.56
1,66-1.86
2.42-2 82

Çok büyük sahalarda uranyum aramaları sözkonusu olduğunda havadan etüd kaçınılmazdır
[3],[11],[13]. Havadan belirlenen potansiyel alanlar yer gözlemleriyle daha detaylı etüd edilir. Havadan
etüdde sintilometre (toplam sayım) ve gamma ışını spektrometreletinden yararlanılır. Gamma ışını
spektrometresi kullanılması durumunda iki yöntem uygulanır: a) Cihazın enküçük spektral kapasitesi
kullanılarak toplam radyoaktivite (toplam sayım) belirlenir, b) Gamma ışını spektrometresinin yüksek
spektral kapasitesinden yararlanarak U, Th ve K un ayn ayn ölçülmesi olanaklıdır. Bu sistemle çok
parametreli, jeokimyasal istatistik değerlendirmelere olanak sağlayacak veriier elde edilir.

Gamma jşını spekrometresiyle havadan yapılacak etüdlerde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki
gibidir:

a) Cihazların radyasyon kaynaklarının yakınına konması gerekir. Aksi takdirde büyük background
değerleri ortaya çıkabilir.

b) Uçağın yakıt depolarının dolu olduğu anlar, yakıtın dedektörleri kalkanlaması aletin duyarlılığını
azaltır.

c) Elektronik gürültüler gerçek olmayan anomaliler oluşturabilir.
d) Yüksek akım kaynağının, pencere aralıklarının ve enerji eşiklerinin yanlış ayarlanması hatalı

ölçümlerin yapılmasına sebep olur.
e) Radar altimetre doğru çalışmalıdır.
f) Atmosferik backgroundun daima dikkate alınması gerekir. Uçuşun başında ve sonunda deneme

uçuş hattının kaydı gereklidir.

Gamma Işın Spektrometresi farklı tipteki kaynaklardan gelen radyasyonu ayırmak ve herbir tipteki
radyasyonu ayn ayn ölçmek için kullanılır. Spektrometrik saha araştırmalan ile karakteristik
radyometrik özelliklere sahip olan kayaç birimleri tasfir edilerek jeolojik haritalama yapılır. Aynca,
Gamma Işın Spektrometresi ya kendi'eri radyoaktif (örneğin, uranyum cevherleri) ya da radyoaktif
minerallerle ilişkili (örneğin, karbonatlar) olan mineral depozitlerinin belirlenmesinde kullanılır [9],

Havadan etüdde kullanılan gamma ışını spektrometresi aşağıdaki gibi bazı özelliklere sahiptir:

a) Cihaz dedektör, recorder, spektral analiz aygıtı ve güç kaynağından oluşur. Dedektörde talyum [Nal
(Tl)] kristali ile bir fototüp bulunur. Cihazdaki fotomültiplikatör ve amplifikatör sistemleri ısı
değişikliklerinden çok etkilenmektedirler. Bu nedenle bütün dedektör sistemini belirli ısıda tutmak
için bir düzenek geliştirilmiştir. Bazı cihazlarda, yüksek voltajdaki düzensizliklerin ve ısı değişiminin
ortaya çıkardığı spektral dengesizliklerin ve ısı değişiminin ortaya çıkardığı spektral dengesizliklerin
minimize edilmesi için Z41Ara, ' ' 7Cs ve Co 5 7 gibi enerjisi bilinen izotoplar kullanılarak otomatik
düzelticiler konmuştur.
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Havadan uranyum aramalarında uçuş standartları da önemlidir. Uçuş yükseldiğinin azaltılması gamma
ışm spektrometresinin duyarlılığını arttırır. Buna karşılık uçuş hattı boyunca incelenen şeridin eninin
azalması sebebiyle, ekonomik olmayan, daha sık aralıklı uçuş hatları belirlemek zorunluluğu ortaya
çıkar. Uçuş yüksekliği arttıkça, güvenilebilir ölçümlerin yapılabilmesi için kristal hacminin artırılması
gerekir. 1500 cm"' hacimli Nal kristalli bir cihaz ile 150 m yükseklikten uçulursa, uçuş hatları arasında
1000 m olduğu takdirde, elverişli şartlarda, 50 m 2 lik bir alan içindeki % 0.2 e UsOg tenörlü bir yığışım
belirlenebilir [14]. Eğer U, Th ve K ölçümlerinin istatistik bir önem taşıması isteniyorsa, 150 m
yükseldikten yapılan uçuşlarda, detektör kristalinin hacminin 50.000 cm3 e ulaşan mertebede olması
gerekir.

Son teknolojik ilerlemeler önceden kullanılan silindirik kristallerden daha üstün olan prizmatik kareden
farklı (ex-square) kristallerin üretimi olanaklı olmuştur. Her bir prizmatik kristal 10.2 x 10.2 x 40.6 cm
boyutlarında (toplam hacmi 4200 cm3) ve tek fotomaltipler tüpte birleştirilmiştir. Prizmatik kristallerin
hacmi daha düşük ağırlığa sahip olduğundan hacim daha düşük bir aralıkta yerleştirilebilir ve slindirik
kristallerin üzerinde radyasyon bulma etkisini artırır. Prizmatik kristallerin genel olarak toplam kristal
hacmi 49.200 cnť ten fazladır. 32.600 cm3 ten fazla olanlar başarıyla helikopterde, hafif çift kanatlı ve
sabit kanatlı uçaklarda kullanılmıştır [9].

Havadan prospeksiyonda uçuş hızı ile alet duyarlılığı arasında bir ilişki mevcuttur. V (cm') olarak
kullanılan dedektörün kristal hacmi, v (km/saat) olarak uçağın hızı olsun. 1.64-2.00 MaV enerji
aralığında, V/v>205 olması gerekir [15].

Havadan gamma ışın spektrometresiyle yapılan prospeksiyondan elde edilen veriler klasik izorad
haritaları çizilir. Aynca yapılan düzeltmelerden sonra, ölçümlerin hangi radyoaktif mineral tenörlerine
eşdeğer olduğunu belirlemek olanaklıdır, ppm mertebesinde olan bu tenörler, anomali değerlerinin c/s ile
belirlenen bir katsayısının çarpımından elde edilir. Sözkonusu katsayı gamma ışın spektrometresinin
özelliklerine (dedektör kristalinin hacmi, pencere genişliği, ölçü alma süresi vb.) ve uçuş yüksekliğine
bağlı olarak değişir.

Son zamanlarda havadan yapılan gamma ışın spektrometreleri tarafından yapılan çalışmalar gözlenen
materyallerin hacminin kestirimine olanak sağlamaktadır. Bu hesaplamalarda sonsuz boyutlardaki düz
bir homojen kaynağın varlığı kabul edilmiştir. Yükseklik, hava yoğunluğu ve gamma ışını sönüm
katsayıları gibi farklı parametrelerin etkileri araştırılmıştır. Bunun yanı sıra havadan gamma ışın
spektrometresinden elde edilen verileri hem dairesel hem de doğrusal kaynaklar gözönünde
bulundurularak simule eden bir bilgisayar modeli üretilmiştir [17].

Radyoaktif bir alandan elde edilmiş olan eğri yanhzca radyasyon alanının şiddet ve şekline bağlı
kalmayıp büyük bir oranda dedektörün konumu ve muhafazasına bağlıdır. Bu yüzden, yatay bir
konumdaki muhafazalı bir Nal-dedektörü tarafından elde edilen sonlu bir homojen alan için, aşağıdaki
bağıntıyla, eğriler elde edilir. Bu yorumla, yatay konumdaki muhafazalı dedektör algılayıcının ön yüzü
tarafından görülemeyen sahanın etkisini ortadan kaldırılır. Böylece eğrinin yorumlanması ile sahanın
genel dağılımı hakkında bilgilere ulaşılır [11].

Yerden H kadar yukarda yatay bir konumda uçan Muhafazalı bir Nal-dedektörünü gözönünde tutalım.
Muhafazanın konumu gamma ışınlarının yalnızca dedektörün ön yüzüne doğru ulaşabileceği bir şekilde
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ayarlanır. Daha sonra, yerde çizgisel şiddeti T olan düşey bir çizgisel kaynak dikkate alınır. Bu çizgisel
kaynağın konumu uçuş doğrultusundaki dedektörün arkasında ve D uzaklığındadır. B uzaklığı ise uçuş
doğrultusuna dik bir konumdadır. Bu konumda dedektör kaynaktan gelen gamma ışını sinyallerini
kaydedecektir, (Şekil 1.), [i i],

Idh kaynak elementinden gelen sinyallerin sayısı aşağıdaki bağıntıyla ifade edilebilir, [11].

Acos
d¥ =e

4n.R

burada; rs = h / cos <j>

A = Dedektörün ön yüz alanı
I = Kaynağın çizgisel şiddeti
E = Dedektörün etkinliği
ji, = Toprakta çalışılan gamma-ray in lineer absorbsion katsayısı
ua = Havada çalışılan gamma-ray in lineer absorbsion katsayısı
rs = Topraktaki gamma-ray in traversal yolu
ra = Havadaki gamma-ray in traversal yolu
R = Kaynaktan dedektöre olan toplam yoi
h = Kaynağın derinliği

Topraktaki gamma-ray in absorbsiyonu oldukça yüksek olduğu için yalnızca h derinliğinin çok ufak
değerleri göz önüne alınır;

R, H » h, rs

Bu yapılabilinir, çünkü H ve R > 30-50 m dir.

R «R •
r a «R
<j> x (|> ve buradan dedektörden kaydedilen bir çizgisel kaynağın toplam şiddeti şu şekilde verilebilir;

AI Ť
p 0v'R} e— cos^.s inö.e^ Je'"• 'cos .dh

47T.R- 0

buradan,

y A I s »

= sabit kabul edilir;

Aynı zamanda çizgisel kaynağın şiddettinin derinlikle değişmediği ve dedektörün etkinliği de sabit
kabul edildiğinde; Yalnızca Y-eğrisinin profili ile ilgili eşitlik şu şekilde elde edilir;
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R

.PATH OF FLIGHT

«.RP R-.r,T.

Şekil 1. Tek kaynak elementi durumunda kullanılan simgelerin şematik gösterimi

Bu hesaplamalarla düzenli bir şekilde düşey olarak yerleştirilmiş çizgisel kaynağın, homojen radyasyon
alan etkisi simule edilir, daha sonrada muhafazalı dedektörle araştırılmış tüm çizgisel kaynaklan hesaba
katarak integrasyon işlemi yapılmıştır.

Havadan yapılan gamma ışın spektrometresi kullanılması bazı olumsuzbklann ortaya çıkmasına neden
olabilir. Havadan etütde anomali noktalanran belirlenmesi olanaksızdır. Bu yöntemde ancak anomali
gösteren alanlar konu olabilir. Bu sebepten sonuçlar ancak bölgesel bir değerlendirme için anlam taşır.
Ölçülerin sağlığı atmosferik radon tenoründeki değişiklikler ve gamma ışınımı yayabilen diğer izotopların
varlığı gibi yalancı anomalilerle bozulabilir. Havadan prospeksiyonda kullanılan uçağın hızı ve yüksekliği
büyük önem taşır.

SONUÇ

Uranyum aramalarında jeofizik yöntemler başarıyla kullanılmaktadır. Radyoaktif yöntemler çok geniş
alanların haritalanmasında havadan gamma ışın spektrometresi kullanılarak potansiyel uranyum ve
toryum alanlan çok ekonomik ve kısa bir sürede tesbit edilebilir. Türkiye'de 1990 yılında durdurulan
uranyum aramalarına yemden başlanılması için modern teknik ve donanım kamu ve özel kuruluşlarca
sağlanmalıdır. 2000 li yıllarda Türkiye'nin nükleer enerjiye gereksinimi kaçınılmaz olacaktır.
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