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Ö Z J E T 

Potansiyel alanların uzanımı teorisi doğrusal olmayan yüzeylerdeki 
durumu için İrdelenmiştir. Gravite ve manyetik alanların frekans göste
rimleri kütlenin yapısının, fiziki parametrelerinin ve ölçülen alanın tipine 
bağlı faktörlerin bu alanlar için evrimlerinin sonucunu tanımlayan ma
tematiksel ffadeleridr. Eğer alan bilinirse, İstenilen şekilde bazı faktörler 
çıkarılabilir ya da dönüşümler yapılabilir. Çünkü bu faktörlerle alan ara
sında doğrusal bağıntılar vardır. . 

The theory of potential field continuation is studied between non -
planar surfaces. The spectral representation of potential fields shows 
that the mathematical expressions describing these fields are the result 
of convolution of factors which depend on the geometry of the causative 
body, the physical property of the body and the type of field being ob
served. If the field is known, it is possible to remove or alter these fac
tors, because, these factors and the fields are linearly dependent. 
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1. GİRİŞ 

Bu çalışma gravite ve manyetik alan
ların doğrusal dönüşüm kuramları konu
sundadır. Gravite ve manyetik alanlar ite 
bunlara neden olan kütleler arasındaki 
ilişkiler, alan ve kütle özelliklerinin evrişi-
mi biçiminde gösterilebilir. Böyle düzenek
lere doğrusal düzenekler adı verilir. Fre
kans ortamı işlemleri alan için daha ba
sit tanımlar ortaya koyar ve evrişim et
menlerinin tanınmasını kolaylaştırır. 

I 

Gravite ve manyetik alanların genel! 
yüzeyler arasındaki uzanım işlemleri fre
kans ortamında kolaylıkla sağlanablllrj 
(Gunft 1975 ve Syberg 1972). Bu konuda-j 
ki .belirli dönüşüm işlemleri Dean {1958), 
Bhattacharyya (1966), Fuller (1967) ve I 
Spector ve Grant (1970) tarafından ayrın-1 
tılı olarak jeofizik yayınlarda verilmiştir. 

i 

Yüzeyde elde edilen gravite ve man
yetik verilerin istenilen kaynağın bulun
madığı yüzeydeki anomali değerlerini el
de etmek Fourier dönüşümü yoluyla yapı
labilir. Esas verinin Fourier dönüşümü ile 
yüzeyler arasındaki uzanım operatörünün 
Fourier dönüşümünün frekans ortamında 
bire bir çarpımı istenilen yüzeydeki ano
mali değerinin frekans ortamı görünümünü 
verir. Bununda, ters Fourier dönüşümü 
alınarak uzunluk ortamındaki anomali de
ğerine ulaşılır. 

Frekans ortamında ayrıca manyetik 
alanın kutba İndirgemesi, gravite ile man
yetik alanların birbirlerine dönüştürülme
si, türev haritalarının elde edilmesi, süz-
geçleme gibi işlemler, buradan da yoğun
luk ve manyetizasyon dağılımları ile jeo
lojik yapı saptanabilin 

2. GRAVfTE VE MANYETİK ALANLARIN 
SPEKTRUMLARININ BULUNMASI 

Yoğunluk dağılımı pia.p.y) olan bir 
cismin P(x,y.z) noktasındaki çekim potan
siyeli : 

bağıntısı ile gösterilebilir. Çekim potansi
yeli cismin içinde yer alan (x=a,y=3, 
Z=Y) noktası için tekilleşir. Tekilliği orta
dan kaldırmak için, bu noktayı yarıçapı 
çok küçük E olan q hacmi ile kaplıyarak, 
her yerde harmoniklik sağlanabilir (Kel
logg 1967). 

(2) 

Bu denklemin ikinci kısmındaki q çok kü
çük olmasından dolayı p{x,p,y) s a D i t 0 , a ~ 
rak alınabilir. Gauss teoreminden hareket
le1 Poisson denklemine ulaşırız. 

•V̂ U (ccJ>H) = 4riGp(oc,Ş ,8) 

O) 

(4) 

olarak elde edilir. Hacim integralinden öl
çü yüzeyindeki yoğunluğa geçersek ; 

(S) 
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Buradan na, n/8, ny yüzeye dik vektörün 
doğrultman kosünüsleridir. Görüldüğü gi
bi çekim potansiyeli üç bileşenden oluş
maktadır : 

Fourier kayma kuramına uygularsak (Jen
kins ve Watts 1969) : 

Uygulamalı gravitede yalnızca düşey bile
şen söz konusu olacağından : 

yaklaşık olarak varsayabiliriz. Eğer yüzey 
z = h (x,yj de gravite değeri biliniyorsa, 
z = k (x,y) yüzeyinde de hesaplanabilir 
(Syberg 1972 ve Bhattacharyya ve Chan 
1977). 
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toplam afan bileşeni yer manyetik alan 
yönünde elde edilebilir. (Telfbrd ve diğer
leri 1976). 

Burada 

burada M manyetizasyon ve A ise man
yetik potansiyeldir. Yer manyetik alanı 
cismin yaratacağı manyetik alandan çok 
büyük olacağından i. 

Burada nz, yüzeye dik birim vektörün 
z-eksenine göre doğrultman kosünüsü-
dür. Eğer y=Ö düzleminden Z=—ft düz
lemine uzanım yapıltrsp bu bilinen Dirich-
let integraline dönüşür. 

Denklem (8)'in her iki .tarafının Fou
rier dönüşümü alınırsa (Denklem 10) : 

(8) 

(13) 

olurdu (Bhattacharyya, 1966). 
Manyetik durum için problem daha 

karmaşıktır. Çekim ve manyetik potan
siyeller arasındaki Poisson bağıntısından 
sonuca ulaşabiliriz : 

(11) 
Burada verinin Fourier dönüşümü : 

(6) 

(7) 

ve yukarı uzanım operatörünün Fourier 
dönüşümü : 
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olup (l,m,n) arz manyetik alanının doğ
rultman kosûnüslerîdir. Anomaliye neden 
olan manyetizasyonun doğrultman kosü-
nüsleri (L.M.N) olsun. Bu yönü tam olarak 
saptamak güçtür ve bazı durumlarda yal
nız indüklemeyle manyetizasyon oluştuğu 
varsayılır. Ölçülen toplam manyetik ano
maliyi kuzey manyetik kutba indirgemek : 

(15) 
frekans yanıtı olan süzgeçle evrişime sok
mak demektir. Kutba indirgenmiş manye
tik anomali aynen gravite ile özdeşleşir 
(Gudmundsson 1966 ve Gunn 1975). Eğer 
gravite anomalisini kutba indirgenmiş 
manyetik anomalisine dönüştürmek ister
sek frekans yanıtı (u2+v2)^ olan süzgeçte 
evrişime sokmak gerekir. 

3. İKİ BOYUTLU DURUM 

İki boyutlu durum için yüzey gravite 
anomalisi île uzanım yapılacak yüzeyi 
birleştiren denklem : 

ile verilir. Her iki yanın Fourier dönüşüm
leri alınıp» kayma teorisi uygulanırsa : 

Ag(u,z)= Ag(U j«).K(u) 
(17) 

bağıntısı bulunur. Şuradaki K(u), yine uza
nım yapılacak yüzeyler arasındaki uzanım 
operatörünün Fourier dönüşümüdür. 

(18) 

Üç "boyutlu durum için açıklanan gerekçe
ler burada da geçerlidir. 

4. UYGULAMA VE DEĞERLENDİRMELER 

Konunun anlaşılabilirliği için iki bo
yutlu durum örnekleri verilecektir. Prob
lemin çözümü Şekil 1'de akış diyagramı 

Şekil l. Bilgisayar işleminin akış izlencesi. 
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verilen bilgisayar programı ile gerçekleş
tirilmiştir. Verinin ve uzanım yapılacak ge
nel yüzeyler arasındaki uzanım operatö
rünün Fourier dönüşümleri alınmasıyla 
frekans ortamına geçilir. Frekans ortamın
daki bu İki dönüşümün bire bir çarpımı 
uzanım yapılacak yüzeydeki anomalinin 
spektrumunu verir. Bu spektrumun ters 
Fourier dönüşümü alınarak uzanım yapı
lan yüzeydeki anomali değerine erişilir. 

Yüzey topografyası (Şekil 2) verilen, 
tabanı-sonsuza uzanan dik iki daykın yü
zeyde yarattığı gravite anomalisi 5, 10, ve 
20 Km. yukarı düzlemlere uzatılmıştır. Ku
ramsal değerlerle uzântm yapılmış değer-
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