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Jeofizik literatürde Radyometrik Yöntem
olarak bilinen radyoaktivite ölçmelerinin jeofizik amaçlı ilk uygulamaları, 1920’li yıllarda imal
edilen Geiger-Müller sayaçlarının 1930’lu yıllarda petrol kuyularında log alımında kullanılmasıyla başlamıştır (Telford ve diğerleri 1976,
IAEA 1979). Daha sonraki yıllarda radyoaktif
elementlerin salgıladığı gamma ışınlarının
bazı kristalen maddelerde ışıma olayı (fosforesans) yaratması esasına dayanan sintilometre
isimli cihazlar yapılmıştır. Sintilometreler radyoaktivite ölçmelerinin jeolojik haritalamalarda,
maden aramalarında ve nükleer test ve patlamaların etkilerinin izlenmesinde uzun bir süre
kullanılmışlardır. 1960’lı yılların ortalarında
ise sintilometrelerin yerlerini gamma ışınlarını
enerji düzeylerine göre ayırıp kayıt edebilen
Gamma Ray Spektrometreleri almıştır (Aydın
2004). Kullanılan aletler aşağıda verilmiştir.

İYON ODASI
Radyoaktivite ölçme aletlerinin en eskisi
iyon odasıdır. Halen zaman zaman kuyu ölçülerinde nötron loğu almakta kullanılmaktadır. Temel ilke olarak Geiger-Müller sayacına
benzeyen bu aletler, genellikle içinde BF3 gazı
bulunan, ince metal duvarları kadmiyumla kaplanmış, ortasında ince bir çubuk bulunan bir
tüpten ibarettirler.

oluşturur (Şekil 1). Tüpün içinde ve tüp doğrultusunda uzanan bir çubuk anot görevi yapar.
Tüpün içinde silindir biçiminde bir de katot vardır. Tüp bir asal gaz olan argonla birlikte alkol,
metan ve su buharı ile doludur. Aletin gereksinimi olan yüksek voltaj bir pil takımı ve bir diot
yardımıyla sağlanır. Tüpün alt kısmında bulunan ince cam penceresinden giren beta parçacıkları gazı iyonlarına ayırır. Yüksek gerilim
altındaki pozitif iyonlar katoda, negatif yüklüler
ise anoda doğru hareket ederler. Hareket halindeki iyonların yolları üzerindeki gazları da
iyonize etmeleriyle zincirleme bir iyonizasyon
olayı meydana gelir. Anoda ulaşan iyonlar yük
boşalımına dolaysıyla anot rezistansı üzerinde
elektrik pulslerinin oluşmasına neden olurlar.
Pulslerin transistor katında yükseltilmeleriyle de kulaklıkta ses oluşturulur. Daha sonra
gelen pulslerle kondansatör dolar ve akım R
resiztansından mikro-ampermetreye gider.
Mikro-ampermetrenin gösterdiği akım kondansatöre gelen akıma eşittir. Tüp içindeki gazların karışımı iyonizasyon olayının hızlı bir biçimde sönümlenmesini sağlayacak oranlardadır.
Böylece pozitif iyon bombardımanı nedeniyle
katottan ikinci kez elektron yayınımı önlemektedir İyonizasyonun hızla sönümlenmesi, tüpün tekrar eski durumuna gelmesini ve daha
sonra gelecek beta parçacıktan, algılayacak
duruma geçmesini sağlar. Beta parçacıklarının
yayınım uzaklıkları çok kısa olduğu için Geiger-Müller sayacı ölçümü yapılacak cisme çok
yakın tutulmalıdır (Telford ve diğerleri 1976).

GEİGER-MÜLLER SAYACI
Beta parçacıklarına duyarlı aletler olup,
genellikle yerden radyometrik etütlerde kullanılmışlardır. 1920’li yıllarda yapımına başlanan
bu aletler iyon odası aletine benzerler. İnce
duvarlı silindirik bir tüp aletlerin ana parçasını
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Tablo 1. Dört pencereli bir gamma ışın spektrometresinde pencerelerin standart enerji

Çizelge 1- Dört pencereli bir gamma ışın spektrometresinde pencerelerin standart enerji düzeyleri
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a pencereye
sinyalolarak
sayısı
veya ideal
olarak
kristale
ve diğer gelen
bazı uygulamalar
sıralanabilir.
ta bu aletle
de kuyu içerisinde
ölçüler yapılarak
Ayrıca jeofizik kuyu logu biriminde log ölçületoplam, eU, eTh ve K değerleri ölçülerek kayıt
4).
rinde kullanılan spektral gama logu bulunmakaltına alabilmektedir (Şekil 5).

Şekil 5- 256 kanallı spektrometre aletinin görünümü.
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3012 gibi bileşimleri olan kristallerin hem ışıma yaratma
yüksektir. Bu tür kristaller daha çok kuyu ölçülerinde

r diğer kristal bileşimi lityumlu germanyumdur Ge(Li). Bu
sındaki ısıları sıvı nitrojen ısısı kadar düşük olmalıdır. Bu
uygun olmayıp genellikle laboratuarlarda hassas ölçümler
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