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ABSTRACT
In this study, electrical and dynamic properties of surface geology were determined by electric resitivity at 42 stations and microtremor
measurements at 26 stations. A resistive structure, between sea and basin, at value of 150 ohm-m toward the western part of the study
area was modelled. The resistivity values, towards the eastern side of the study area, are smaller than the rest of study area. As a result
of microtremor measurements, dominant periods were found in the range of 0.15-1 seconds.
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ÖZ '
Bu çalışmada, Adapazarı'nda yapılan CPT deneyleri sonucunda elde edilen koni uç direnci (qc) ve sürtünme direnci (fs) ile SCPT
deneyiyle elde edilen Kayma dalga hızı (Vs) arasındaki ilişki incelenmiştir. Vs - qc'e ait 311 veri çifti ve Vs - fs'e ait 322 veri çiftiyle
yapılan regresyon analizleri sonucunda 2 ampirik bağıntı geliştirilmiştir.

ABSTRACT
In this study, the relation between shear wave velocity obtained from SCPT measurements and Cone Tip Stress, Sleeve Friction ob-
tained from CPT measurements in Adapazarı was investigated. Two empirical formulas were proposed using regresion analysis that
analyzing Vs -qc for 311 data sets and Vs-fs for 322 data sets.
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İstanbul-Tuzla Bölgesinde Hidrojeolojik Haritalama İçin Jeofizik ve Jeokimya Araştır-
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ÖZ
TR080017

Bu çalışmada, jeofizik ve jeokimya yöntemleri Tuzla-İstanbul'da hidrojeolojik haritalama için yeraltı yapısının belirlenmesi amacıyla
uygulanmıştır. Geçici elektromanyetik, çok alçak frekans elektromanyetik ve doğru akım elektrik yöntemleri litoloji ve jeolojik yapıla-
rın derinliğin fonksiyonu olarak elde edilmesi için kullanılmıştır. Jeokimya verileri ile ilişkilendirilerek jeofizik yöntemlerin ortaklaşa
kullanımı daha önceden ayrıntılı olarak bilinmeyen araştırma alanına ait bir konzept hidrojeolojik model oluşturulabilmesine olanak
sağlamıştır.

ABSTRACT
In this study, geophysical and geochemical methods were applied to obtain the subsurface geoelectrical structure for hydrogeological
mapping at the Tuzla-Istanbul. The transient electromagnetic (TEM), very low frequency (VLF) electromagnetic and direct current
(DC) resistivity methods were applied to characterize the lithology and geological structures as a function of the depth. The combined
use of geophysical methods allowed for the development of a conceptual hydrogeological model of the investigation area with integra-
tion of geochemical data which is not known in detail previously.

4C-1
Invited Speaker: The Spectral Induced Polarisation Method And Its Application to Hyd-
rogeological Problems

Davetli Konuşma: Spektral Yapay Uçlaşma Yöntemi: Hidrojeoloji Problemler için Uygula-
maları
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ÖZ
Spekral Yapay Uçlaşma (SYP) metodu Doğru Akım Özdirenç yönteminin bir uzantısıdır. Bu yöntemde yere alternatif akım uygulanır
ve genliğin yanı sıra gerilim ile akım arasındaki faz farkı ölçülür. İyi çimentolanmamış takalarda, faz farkı yapıdaki boşluklarda ta-
mamlayıcı bilgi içerir. Böylece, SYP ölçülerinden hidrojeolojik parametrelerin kestirimi mümkün olur. Burada, bazı yeni gelişmeleri
tanımlar ve bir örnek olarak arazi ölçeğinde hidrolik iletkenliğin nasıl kestirildiğini veririm.

ABSTRACT
The spectral induced polarisation (SIP) method is an extension of the DC resistivity technique, where an alternating current is injected
and the phase shift between voltage and current is measured in addition to the amplitude. In unconsolidated sediments, the phase shift
includes complementary information on the structure of the pore space, and thus it should be possible to estimate hydraulic parameters
from SIP measurements. Here, I describe some recent developments and give one example where hydraulic conductivity was estimated
at the field scale.
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Davetli Konuşma: İD and 2D Cole-Cole-Inversions of Time Domain Induced Polarisation
Data
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ÖZ
Zaman ortamında yapay uçlaşma verileri için 2B ters problem metodu geliştirildi. Bütün YU parametreleri özdirenç, yüklenebilirlik,
relaxation zamanı ve frekans sabiti (bağılı) dahil olmak üzere ölçüldü ve 2B Cole-Cole yer modeli için ters çözümü yapıldı. Her şeyden
önce, bir değiştirilmiş zaman ortamı elektromanyetik algoritması tabakalı ııçlaşmış yer cevabını hesaplamak için kullanıldı. Geçici
sinyaller Marquardt yöntemi kullanılarak her bir tabaka için Cole-Cole parametreleri çözüldü. Gerçi, bu çalışmada model hesaplama-
larına göre EM etkiler > I ms zaman ve verici-alıcı arası uzaklık <50 m değerleri için ihmal edildi. Bu yaklaşıma göre, indüksiyon
etkiler 2B ters problem için ele alınmadı ve doğru akım özdirenç yöntemi uygulandı: İP geçici parametrelerini direkt zaman ortamında
hesaplamak ve ters problem işlemlerinin hızını artırmak için yaklaşık bir düz problem çözüm algoritmasj sunuldu. Yaklaşım ve (kesin)
analitik çözüm karşılaştırması yaklaşımın üç boyuta kadar çok hassas olduğunu gösterir. Geliştirilen yazılım başarılı bir şekilde sentetik
verilere ve Almanya'da Düren yakınlarındaki bir atık arazideki ölçülere uygulanmıştır.

ABSTRACT
A new method for the 2D inversion of induced polarization (IP) data in the time domain has been developed. The whole IP transients
were observed and inverted into 2D Cole-Cole earth models including resistivity, chargeability, relaxation time, and the frequency
constant. First of all, a modified time domain electromagnetic algorithm was used to calculate the response of a layered polarizable
ground. The transient signals were then inverted using the Marquardt-method to derive the Cole-Cole parameters of each layer. Howe-
ver, model calculations showed, that the EM effects could be neglected for the time range (>l ins) and for the transmitter receiver dis-
tances used (<50 m) in this study. Therefore, the induction effects were not considered for the solution of the 2D inverse problem and
a DC-solution was applied. An approximative forward algorithm was introduced in order to calculate the IP-transients directly in the
time domain and in order to speed up the inverse procedure. The approximation is highly accurate which is demonstrated by comparing
them with their exact solutions up to 3 dimensions. The developed algorithm has been successfully applied on synthetic data sets and
on a field data set observed on a waste site close to Düren in Germany.
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