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ÖZ 

Cevher yataklarının 3 boyutlu modellenmesi ve ocak tasarımı, maden endüstrisinin 

karşılaştığı en zor ve karmaşık problemlerden birisidir. Madenler, üretildiğinde bir daha 

yerine konulamayan doğal varlıklar olduğundan bunların çağdaş madencilik bilim ve 

teknolojisine uygun bir şekilde çıkarılması gerekir. Bu ise cevher yataklarının 

modellenmesi ve işletme tasarımında 3 boyutlu görselleştirme yeteneğine sahip, 

kullanıcı dostu, hızlı ve güvenilir yazılımların kullanılmasını gerektirmektedir. Makale, 

bu tür uygulamaların temel ilkelerini vermekte ve örnekler sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Blok Model, Görselleştirme, Jeolojik Katı Model, Jeoistatistik, 

Veri Tabanı. 

 

THREE DIMENSIONAL OREBODY MODELLING AND MINE 

DESIGN  

ABSTRACT 

3D orebody modelling and mine design is one of the difficult and challenging tasks that 

mining industry faces with. Mines are non-renewable natural resources so that they 

should be  extracted based on modern mining science and technology. This requires to 

use fast, user friendly, reliable computer programs that have an ability to visualize in 3D 

in orebody modelling and mine planning. The paper gives basic principles of these 

kinds of applications and presents some examples.  

Keywords: Block Model, Data Base, Geological Solid Model, Geostatistics, 

Visualization. 
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1. GİRİŞ 

Maden kaynakları, üretildiğinde bir daha yerine konulamayan doğal varlıklardır. 

Yenilenemez özelliklerinden dolayı maden kaynaklarını en yüksek fayda ile toplumun 

kullanımına sunmak gerekir. Madencilik şirketleri bu durumun farkında olup 

madenlerini günümüz bilim ve teknolojisine uygun bir şekilde işletmek istemektedir. 

Çağdaş madencilik bilim ve teknolojisi, madenlerin çıkarılmadan önce üç boyutlu 

olarak modellenmesini ve ocak tasarımlarının yapılmasını gerektirir. Bunun için maden 

aramadan maden kapatmaya kadar bütün madencilik süreçlerinin modellenip 

tasarlandığı bütünleşik bilgisayar programlarına gereksinim vardır.  

Cevher yatağı modelleme ve ocak planlamaya temel olan verilerin yönetimi, üç boyutlu 

jeolojik katı modelleme, blok modelleme, maden kaynak kestirimi, yer altı ve yerüstü 

madenciliği bütünleşik madencilik yazılımlarının temel bileşenleridir.  Bildiri, bu 

bileşenleri oluşturmadaki temel gereksinimleri ve ilkeleri ortaya koymakta ve bunlara 

ilişkin görsel örnekler vermektedir. Bu bildiri, NETPRO/Mine adlı madencilik 

modelleme ve tasarım yazılımının geliştirilmesi sürecinde edinilen deneyimlere 

dayanmaktadır. Bununla birlikte burada belirtilen bir çok genel kural diğer yazılım 

platformlarına da uygulanabilir.     

Üç boyutlu cevher yatağı modelleme ve ocak tasarım yazılımlarının geliştirilmesi ile 

ilgili olarak literatürde çok sayıda çalışma vardır. Sides [1], Henley [2] ,  Mallet [3] , 

Turner [4] , Caumon [5]  bu çalışmalara birer örnektir.   

Sides (1997) cevher yatağı modellemede kullanılan klasik yöntemleri gözden geçirmiş 

ve üç boyutlu jeolojik modellemenin verimliliğini artırmanın yollarını araştırmıştır. 

Henley (1998), geçmiş yirmi yılda cevher yatağı modelleme ve ocak tasarım 

yazılımlarının geliştirilmesinde karşılaşılan zorlukları incelemiş ve gelecekte bu 

yöndeki gelişmelere ilişkin kestirimlerde bulunmuştur. Turner (2006), üç boyutlu 

jeolojik modelleme ve görselleştirmedeki problemleri ve yeni gelişmeleri gözden 

geçirmiştir. Caumon (2009), jeolojik verilerin üç boyutlu yapısal modellere 

dönüştürülmesinde dikkate alınması gereken pratik kuralları ve ilkeleri vermiştir.  

Bildiride önce cevher yatağı modelleme ve ocak tasarımında kullanılan temel veri 

yapıları tanıtılmış daha sonra jeolojik katı modelleme süreci açıklanmıştır. Katı model 

içinde blok modellemenin ilkeleri ve blok değerlerinin kestirimi incelenmiştir. Bu 

bağlamda maden kaynak kestirim yöntemleri tanıtılmıştır. Madenler bulundukları yerin 

konuma bağlı olarak yeraltı ya da yerüstü madencilik yöntemleri ile işletilirler. Son 

aşamada bu yöntemlerin üç boyutlu ortamda tasarımı süreci kısaca açıklanmış ve her bir 

bileşenle ilgili görsel uygulamalar sunulmuştur. 
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2. VERİ TABANI 

Cevher yatağı modelleme ve ocak tasarımına temel olan veriler genellikle sondajlardan 

elde edilen bilgilere dayanır. Bunlar kabaca üç gruba ayrılabilir: geometrik, litolojik ve 

öznitelik verileri. Geometrik veriler, sondajların (UTM ya da mevzii) x, y, z 

koordinatları, derinliği, eğimi ve çapı gibi geometrisi ile ilgili bilgileri içerir. Litoloji ve 

öznitelikle ilgili veriler sondajdan alınan her bir karot örneği ile ilişkili olup sondaj 

boyunca jeoloji ve kalite değişimini temsil eder. Örneğin litoloji her bir karotun jeolojik 

birimini, karot verimini içerirken öznitelik yine her bir karot için analiz edilen öznitelik 

değerlerini (kömürde ısıl değer, kül yüzdesi, nem yüsdesi, kükürt yüzdesi, metal 

madenlerinde tenör ve yoğunluk) içerir.      

Bir veri tabanının sondajla ilgili verilerin girilmesinde etkili araçları sunabilmesi 

gerekir. Örneğin böyle bir veri tabanında öznitelik ve litolojiler, kullanıcı tanımlı olarak 

girilebilmeli, bu tanımlar bir veri hütüphanesinden seçilebilmeli ve farklı kullanıcılar 

arasında paylaşılabilmelidir. Hem litoloji hem de öznitelik için gösterim rengi ve desen 

tanımlanabilmelidir. Bir özniteliğe birden çok öznitelik (Çinko + Kurşun gibi) 

kazandırılabilmelidir.  

Veri kontrolü yapılabilmelidir. Bunlar, hatalı girilmiş koordinatların tesbiti, olanaklı 

değerler aralığı dışında kalan öznitelik değerlerinin saptanması, farklı özniteliklerin 

toplamlarının belirli bir üst değeri aşmaması gibi kontrolleri içerir. Ham verilerden 

kompozit (eşit uzunlukta tanımlanmış) veriler üretebilmelidir. Kompozitler,  variogram 

hesaplama ve krigleme gibi daha çok blok modellemede kullanılan veri tipidir. Bu veri 

tipinin üretiminde litoloji, karot verimi gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Ham veriler ile 

kompozitler ayrı ayrı saklanabilmelidir. Verilere ait özet istatistikler hesaplanabilmeli 

ve histogramlar çizilebilmelidir. Bu tür hesaplama ve çizimler ham ve kompozit edilmiş 

veriler üzerinde yapılabilmelidir.     

Sondaj verileri üç boyutlu olarak gösterilmelidir (Şekil 1). Sondajların üç boyutta 

gösterimi veri girişi ile eşzamanlı olarak gerçekleşebilmelidir. Veri tabanı konumsal 

olmalı, farklı formattaki (TXT, CVS, LAS gibi) veriler okunup yazılabilmelidir. Veri 

aktarımı etkileşimli olmalı, veri aktarımında sorun yaratan kayıtlar kullanıcıya rapor 

edilmelidir.  

Veriler süzgeçlenebilmelidir. Süzgeçleme, sondaj geometrisi, öznitelik ve litoloji gibi 

her türlü veriye uygulanabilmelidir. Verilerden rapor alınabilmelidir. Raporlar, sondaj 

listesi olacağı gibi sondaj log raporu da olabilir. Log raporları kullanıcı tanımlı 

şablonlara göre üretilmeli ve raporlama istenen formatta (pdf, doc, xls vb) 

yapılabilmelidir.   
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Şekil 1. Sondajların üç boyutlu gösterimi. Litolojiler farklı renklere boyanmıştır. 

 

3. JEOLOJİK KATI MODELLEME 

Maden yatağı gibi yer ile ilintili objelerin üç boyutta büyüklük, şekil, uzanım ve 

geometrisinin çıkarılması jeolojik katı (wireframe) modelleme olarak bilinir. Bu amaçla 

kömür ve metalik madenlerde kullanılan yaklaşımlar birbirinden farklılık gösterir. 

Kömür yataklarının modellenmesi iki boyutta yapılan geometrik kestirimlerin üç boyuta 

taşınması esasına dayanır. Bunun için iki farklı yaklaşım kullanılır: 1)Kesit yöntemi, 

2)Tavan-taban yöntemi. Kesit yönteminde genellikle düşey yönde kesitler alınır, her 

kesit içinde kömürün geometrik sınırları belirlenir ve son olarak kesitlerdeki iki boyutlu 

şekiller üç boyutta jeo-objeler oluşturmak üzere birleştirilir (Şekil 2).  

   

Şekil 2. Kesit yöntemi. a) Kesitlerin alınması, b) Katı modelin oluşturulması 
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Tavan-taban yönteminde ise damarın tavan ve taban yüzeyleri sayısal arazi modeli 

şeklinde modellenir daha sonra bu iki yüzey, bir katı model oluşturacak şekilde 

birleştirilir (Şekil 3).   

    

Şekil 3. Tavan-taban yöntemi. a) Tavan ve taban yüzeyleri, b) Katı model 

Metal madenlerinde üstte verilen modelleme yaklaşımları yanında metal tenörü de 

dikkate alınır. Cevher sınırları, ekonomik metal tenörüne göre belirlenip bu tenörün 

üstündeki kaynaklar cevher olarak alınır. Metal madenlerinin jeolojik katı 

modellemesinde yalnızca ekonomik tenörün dikkate alındığı yaklaşımlar da vardır 

(Örneğin [6] Cowan et. all.). Ancak bu tür yöntemlere ihtiyatla yaklaşmak gerekir. 

Jeolojik katı modelleme yapılan bir uygulamada her iki yönteme ilişkin araçların olması 

gerekir. Bu araçlar kesit alma, fay modelleme ve farklı içkestirim yöntemleri ile 

desteklenmelidir. Kırık kesitler alınabilmeli, fay düzlemleri jeolojik katı modellemeden 

sonraki uygulamalarda kullanılabilmeli, içkestirimde en yakın değer yöntemi, uzaklığın 

tersi ile ağırlıklandırma yöntemi ve krigleme yöntemi uygulanabilmelidir.     

    

4. BLOK MODELLEME 

Blok modelleme, katı model içinde cevher kalitesinin değişimine yönelik bir 

modellemedir. Bu amaçla katı model bloklara ayrılır, her bloğun ortalama tenör değeri 

içkestirim ya da benzetim yöntemi ile hesaplanır. Blok boyutları ve şekli sabit 

olabileceği gibi değişken de olabilir. Blok tenörleri, en yakın komşu, ters uzaklık ve 

jeoistatistiksel yöntemlerle kestirilebilir. Jeoistaistik yöntemler ortalamalı krigleme, 

ortalamasız krigleme, eşkrigleme gibi doğrusal teknikleri içerebileceği gibi indikatör 

krigleme gibi doğrusal omayan teknikleride içerebilir. Benzetim yöntemleri olarak 

ardışık normal ve ardışık indikatör benzetimler gözönüne alınabilir. Bunlara ek olarak 

benzetim öncesi ve sonrası işlemlere ilişkin araçlara gereksinim duyulabilir.      
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Şekil 4. Blok modelleme. Soldaki model, içkestirimin yapılmadığı sağdaki ise 

kestirimin yapıldığı blokları göstermektedir. 

Şekil 4, içkestirim yapılan ve yapılmayan blok modelleri göstermektedir. İç kestirimde 

ortalamasız krigleme tekniği kullanılmıştır.  Gerek içkestirim gerekse benzetim için 

değişkenin uzaklığa bağlı değişimlerini üç boyutta modelleyen variogram analizlerine 

gereksinme vardır. Blok modelleme araçları variogram modelleme yapan araçları 

içermelidir. Bu araçlar, deneysel variogramları hesaplayabileceği gibi modellerde 

üretebilmelidir. Şekil 5, düşey ve yatay yönlerde hesaplanan deneysel ve model 

variogramları göstermektedir.   

Variogram araçları küresel, yuvalı yapı, üstel, Gaussian gibi temel modelleri 

desteklemeli ayrıca uzaklığa bağlı değişkenlik, variogram yanında kovaryans, 

korelogram ve çapraz variogram gibi araçlarla ölçülebilmelidir.  

Blok modelleme uygulamaları, variogram model parametrelerinin tutarsız olmadığını 

test eden çapraz doğrulama gibi teknikleri içermelidir.    

  

5. MADEN KAYNAK KESTİRİMİ 

Maden kaynağı çoğu zaman maden rezervi ile karıştırılmaktadır. Maden kaynağı, 

yerkabuğu üzerinde yada içinde bulunan ekonomik öneme sahip bir zuhur yada 

konsantrasyondur. Bu zuhur yada konsantrasyon, nihai aşamada ekonomik olarak 

üretilebilecek şekil ve miktarda bulunur. Maden rezervi, kaynağın ekonomik olarak 
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işletilebilir bir bölümüdür. Maden kazılırken ortaya çıkan kayıpları ve seyrelmeleri 

içerir. Diğer bir ifade ile maden kaynağı terimi, arama ve örnekleme ile tanımlanan ve 

kestirilen cevherleşmeyi, maden rezervi ise bu cevherleşme içinde madencilikle ilgili 

faktörlerin gözönüne alınmasıyla elde edilen maden varlığını ifade eder.  

 

Şekil 5. Deneysel ve model variogramlar. Soldaki grafik düşey yönde, sağdaki grafik 

ise yatay yönde hesaplanan deneysel ve model variogramları göstermektedir. 

 

Maden kaynağı genellikle cevher miktarı (tonaj) ve bunun ortalama kalitesi (tenör) ile 

karakterize edilir. Bu parametreler aynı zamanda sınır tenöre bağlıdır. Sınır tenör 

arttıkça tonaj azalır, ortalama tenör artar. Tonaj ve ortalama tenörün sınır tenörün bir 

fonksiyonu olarak grafiksel gösterimi tenör-tonaj eğrisi (Şekil 6) olarak bilinir.   

  

 

Şekil 6. Tipik bir kalite-tonaj eğrisi 

Standart bir cevher yatağı modelleme programı blok modelden tonaj, ortalama tenör ve 

tenör-tonaj eğrisi gibi raporları üretebilmelidir. Uygulamada tonaj hesaplanırken sabit 

bir yoğunluk değeri kullanılır. Bununla birlikte yoğunluk cevherin kalitesine bağlıdır. 

Örneğin bir demir cevheri yatağı için cevherin Fe içeriği değişirken yoğunlukun da 

değişmesi kaçınılmazdır. Benzer şekilde kömürde ısıl değer ile yoğunluk arasında ters 

bir ilişki vardır. Bu nedenle modelleme uygulamaları, tonaj raporu alınırken 

yoğunluğun kaliteye bağlı olarak değişimini dikkate alan araçları içermesi gerekir. 
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6. YER ALTI OCAK TASARIMI 

Bir yeraltı ocak işletmesi ayak, taban yolları, galeri ve kuyu gibi maden yatağını yüzeye 

bağlayan her türlü açıklığın toplamı şeklinde düşünülebilir. Şekil 7, bir kömür 

madeninde tasarlanmış kuyu, galeri ve taban yollarını iki açıdan göstermektedir.  

 

 

 

Şekil 7. Yeraltı maden tasarımı. Üst: tasarımın uzaktan, alt: yakından bir görünüşü 

Bunun için bu açıklıklar, uygun koordinatlar ile tanımlanabilmeli, içersinde yer alan her 

çeşit altyapı elemanı (bant konveyör, enerji hattı, basınçlı hava borusu ve su borusu vb) 

modellenebilmeli ve bunların geometrik özellikleri (metrajları) alınabilmelidir. Ayrıca 
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havalandırma şebeke analizi yapabilmeli, nakliyat sistemi planlanabilmeli ve patlatma 

tasarımı yapılabilmelidir. 

 

7. YERÜSTÜ OCAK TASARIMI 

Açık ocak tasarımında yatay ve düşey güzergah tanımları yapılabilmeli, yol 

güzergahının profili tanımlanabilmeli, platform ve şev tanımları yapılabilmelidir. 

Şablon platform tanımları hazır olmalı, istendiğinde bu şablon platformlar 

seçilebilmelidir. Tasarlanan yol, enkesit ve yüzey haline getirilebilmelidir. Şekil 8, 

klasik bir açık ocak tasarımını göstermektedir.  

 

Şekil 8. Açık ocak tasarımı 

8. SONUÇ 

Cevher yatağı modelleme ve ocak tasarımı, temel olarak veri tabanı oluşturma, jeolojik 

katı modelleme, blok modelleme, kaynak/rezerv kestirimi, yeraltı/yerüstü ocak tasarımı 

süreçlerinden oluşmaktadır. Standart bir jeoloji ve maden modelleme yazılımının bu 

süreçleri bütünleştirmesi ve bütünleşik bu yazılımların madencilik şirketlerinin 3-B 

görselleştirme, hız ve güvenirlik gibi gereksinimlerini karşılayacak araçlara sahip 

olması gerekir. Gelecekte bu tür yazılımların ne yönde evrileceğine modellemede 

belirsizliğin en çok olduğu süreçler etkileyecektir. Şu anda modelleme sürecinde en 

büyük belirsizlik jeolojik yorumlamadan ortaya çıkmaktadır. Gelecekte jeolojik 

yorumlama sürecinde yazılımların daha çok rol üstleneceği açıktır.  
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