
Düşey Elektirik Sondajı Wenner 
Görünür Özdirenç Eğrilerinin İki 
Nokta Elekirod, Schlumberger, Dipol 
Eğrilerine ve Bu Elektrod 
Dizilimindeki Eğrilerin Wenner 
Görünür Özdircnç Eğrilerine 
Dönüştürülmesi için Süzgeç 
Spekturumu 

ÖZET 

Daha Önceki çalışmamızda Başokur (1980) 
düşey elektrik sondajı Schlumberger gö
rünür özdirenç eğrilerinden dipol, iki 
nokta elektrod görünür özdirenç eğrile
rinden Schlumberger ve dipol eğrilerinin 
lineer süzgeç yardımıyla elde edilmesi 
için sine yanıt, elementer fonksiyonlar 
cinsinden tanımlanmıştı. Yukarıda anılan 
elektrod dizilimleri arasında geçişi sağla
yan süzgeç spektrumlan da belirlendiğin
den, ters yönde dönüşümü sağlayan süz
geç spektrumlan ve spektrumlann ters 
Fourier dönüşümüyle sine yanıt saptana
bilir. 

Bu yazı içerisinde ise, düşey elektrik 
sondajı "Wenner görünür özdirenç eğrile
rinden, iki nokta elektrod, Schlumberger, 
dipol eğrilerini ve bu elektrod dizilimle-
rindeki eğrilerden, "Wenner eğrilerini sap-

(*) Jeofizü: Yük. Müh. Ankara Üniversitesi, 
Fen Fakültesi, Mineraloji Kürsüsü, Beşev-
ler - ANKARA. 

tayan süzgeçlerin spektrumlan fonksiyon 
olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 
amaç için, Wenner İle Schlumberger ve 
Wenner ile dipol görünür Özdirençleri 
arasında birer bağıntı türetilmiştir. 

Böylece, daha önceki çalışmamızla birlik
te, iki nokta elektrod, Wenner, Schlum
berger ve dipol elektrod dizilimlerinin 
herhangibirine ait görünür özdirenç eğ
risini, diğer bir dizilimde elde etmeye ya
rayan süzgeç spektrumlan tümüyle ta
nımlanmış olur. Bu dört elektrod dizili
minin dışındaki elektrod dizilimleri için, 
burada verilen bağıntılardan yeni süzgeç 
spektrumlan bulunabilir. 

Ayrıca, elektrod dizilimlerinin herhangi 
biri için görünür özdirenci, dönüşük Öz-
dirence (resistivity transform) çeviren 
süzgeç spektrumu belli ise diğer elektrod 
dizilimleri için dönüşük özdirenci veren 
süzgeç spektrumlan ve giriş - çıkış fonk
siyonları arasındaki yatay kaymalar ya
zıda verilen bağıntılar kullanılarak kolay
ca saptanabilir. 
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ABSTRACT 

In my earlier work Başokur (1980), I ha
ve defined the filter spectra by means of 
function for transforming the apparent 
resistivity in one configuration into that 
in another configuration between the 
two-electrode, Schlumberger and dipole 
electrode configurations. 

* 
Also given are sine response functions for 
converting the Schlumberger apparent 
resistivity curves to dipole apparent re
sistivity curves, from the two - point 
elecrode apparent resistivity to the Sch
lumberger and the two - point to the di
pole. ' 

In this paper, I obtained the filter spect
ra as a function for converting the Wen-
ner apparent resistivity to the other elec
rode configurations (the two - point, the 
Schlumberger and the dipole) and vice 
versa. 

For this purpose, suitable relatioships bet
ween the Wenner and Schlumberger con
figurations and between the Wenner and 
dipole configurations are found. 

In connection with my previous article, I 
defined the filter spectra for converting 
the apparent resistivity in one configu
ration into that in another configuration 
between the two - point electrode, Wenner, 
Schlumberger and dipole configurations. 
For the electrode configurations other 
than these four configurations the new 
filter spectra may be obtained starting 
from the given relationships. 

There is no need to use discrete Fourier 
transforms of the input and the output 
functions in order to evaluate the filter 
spectrum for this kind of filter. 

In addition to these, if the filter spectrum 
for converting the apparent resistivity 
to the resistivity transform for one con
figurations is determined, then filter 
spectrum for transforming the apparent 
resistivity to the resistivity transform in 
any electrode configuration and the hori
zontal shift between the input and output 
samples can be calculated using these re
sults with no other additional effort. 

PaL(S) 

p a w(s) 

pM(s) 

P*D(S) 

Pa(X) 

Ra(f) 

H(f) 

B(f) 

SİMGELER — NOTATION 

İki nokta elektrod görünür Özdirenci» 
The two - elecrode apparent resistivity. 

Wenner görünür özdirenci, 
The Wenner apparent resistivity. 

Schlumberger görünür özdirenci, 
The Schlumberger apparent resistivity. 

Dipol görünür özdirenci, 
The dipole apparent resistivity. 

Logaritraik değişkenli görünür özdirenç, 
The apparent resistivity in logarithmic variable. 

Görünür Özdirenç fonksiyonunun Fourier dönüşüğü, 
Fourier transform of the pa (x). 

Süzgeç karekteristiği, 
The filter characteristic. 

Süzgeç spektrumu, 
The filter spectrum. 
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2fc genişliğinde, Ax yüksekliğinde dikdörtgen fonksiyon, 
The Fourier transform of the sine function. 

Wenner - iki nokta dönüşümü için genlik spektrumu, 
The amplitude spectrum for transforming the Wenner apparent re
sistivity to the two - point apparent resistivity. 

Wenner - Schlumberger dönüşümü İçin genlik spektrumu, 
The amplitude spectrum for transforming the Wenner apparent re
sistivity to the Schlumberger apparent resistivity. 

Wenner - dipol dönüşümü için genlik spektrumu. 
The amplitude spectrum for transforming the Wenner apparent re
sistivity to the dipole apparent resisüivities. 

Elektrod dizilimleri arasındaki geçişler için faz spektrumu, 
The phase spectra for transforming the apparent resistivity in one 
configuration into that in another configuration. 

Giriş ve çıkış fonksiyonları arasındaki yatay kayma, 
The horizontal shift between input and output samples. 

Sine yanıt, 
The sine response. 

Wenner dizilimde görünür özdirenci dönüşük özdirence çevirmek 
için genlik spektrumu, 
The amplitude spectrum for converting the apparent resistivity to 
t̂he resistivity transform in the Wenner system. 

Schlumberger diziliminde görünür özdirenci dönüşük özdirence çe
virmek için genlik spektrumu» 
The amplitude spectrum for converting the apparent resistivity to 
the resistivity transform in the Schlumberger system. 

Wenner diziliminde, görünür Özdirenci dönüşük özdirence çevir
mek için faz spektrumu, 
The phase spectrum for converting the apparent resistivity to the 
resistivity transform in the Wenner system. 

Schlumberger diziliminde, görünür özdirenci dönüşük özdirence çe
virmek için faz spektrumu, 
The phase spectrum for converting the apparent resistivity to the 
resistivity transform in the Schlumberger system. 

1. GİRİŞ 

Wenner görünür özdirenç eğrilerini di
ğer elektrod dizilimlerindeki görünür Öz
direnç eğrilerine yada diğer görünür Öz
direnç eğrilerinin Wenner eğrilerine dö
nüştürülmesi İçin lineer süzgeç tekniğin
den yararlanılabilir. Bilindiği gibi süzgeç 
spektrumunu saptamak için, teorik giriş 

ve çıkış fonksiyonlarının Fourier dönü
şümlerinin oranı alınır. Bu yol ile bulu
nan süzgeç spektrumu kullanılan giriş ve 
çıkış fonksiyonlarının özelliklerine bağlı 
olduğu gibi, sayısal Fourier dönüşümü sı
rasında oluşabilecek hatalardan da etki
lenir. 
Bu yazımızda, Wenner jle diğer elektrod 
dizilimleri arasındaki dönüşümleri ger-

52 



çekleştiren süzgeçleri fonksiyon olarak 
saptamaya çalışacağız. Bu tur bir belirle
me Nyauist frekansının seçimine yardım 
eder. Ayrıca giriş ve çıkjş verileri arasın
daki yatay kaymanın önceden saptanma
sını sağlar. Süzgeç katsayıları ise genlik 
ve faz spektrumlanndan yararlanılarak 
hesap makinasıyla veya oldukça küçük 
bir bilgisayar programıyla türetilebilir. 

2. SÜZGEÇ SPEKTRUMLARI 

21. İKİ NOKTA ELEKTROD (TWO-POÏNT 
EIECRODE) GÖRÜNÜR ÖZDİRENÇ EĞ
RİLERİNİN WENNER GÖRÜNÜR ÖZDİ
RENÇ EĞRİLERİNE DÖNÜŞÜMÜ İÇİN 

SÜZGEÇ SPEKTRUMU TE SİNC TANIT 
FONKSİYONU 

İki nokta elektrod ve Wenner görünür 
özdirençleri arasındaki ilişki, 

paw(s> =2.PaL(s) - A ^ ( 2 S > W 

biçimindedir. Das ve Verma (1980). Bura
da s; "Wenner için iki akım elektrodu ara
sındaki uzaklığın üçte biri (a) ve iki nok
ta için hareketli elektrodlar arası uzak
lık (L) dir. 

Bu bağıntı yardımıyla, iki nokta görünür 
özdirenç değerlerinden Wenner eğrisi ko
layca elde edilebilir. Bu açıdan bu dönüş
türüm için süzgeç yapımına gerek olma
dığı açıktır. Ancak arazi verilerinin faz
la gürültü kapsaması durumunda süzgeç 
kullanımı yararlı olabilir. 

Bu süzgeç iki nokta elektrod girişine Wen
ner çıkışını vereceğinden, x = İns değiş
ken dönuştürümüyle ve * sembolü kon-
volusyon işlemini göstermek üzere, 

p a L(x)*bL w(x)=p a w(x) (2) 

yazılabilir. Büyük harfler Fourier dönü-
şüklerini, +—> sembolü Fourier dönüşü
münü gösterirse, 

PaL<x)<—HWf) (3) 

P«(x)<—HUtf) (4) 

bLw(x)-t—vBI.w(f) (5) 

frekans domeninde; 

**<*) = P U W / I U P ) ] . P(fc) 
= H w t (f>.P(fc) (6) 

süzgeç spektrumu bir bölme işlemi olarak 
yazılabilir. Burada P(fc), 2fc genişliğinde 
ve Ax yüksekliğinde dikdörtgen fonksi
yondur. 

(1) formülünü x = lns, x + ln2 = ln(2s) 

değişken dönüştürümleriyle yazarsak, 

P.w(x) = 2. PaL(x) - Prf.<x+a) (7) 

a = ln2 = 0.6931472 

elde edilebilir. Fourier dönüşümünün 
uzaklık ötelemesi Özelliğinden, 

P*(x) *—> R*L<1) ise (3) 

Pai.(x+a) <—* exp(i2ıcaf). BlL(f) (8) 

bulunabilir. O zaman (2), (3), (4), (5), 

(7) ve (8) den; süzgeç karakteristiği 

HLw(f) = H«(f)AU(t) = 2 - esttoanaf) 
(9) 

olarak saptanabilir. (9) denklemini ger-
çel ve sanal kısımlarına ayırırsak, R ger-
çel, I sanal kısmı göstermek üzere; 

HLw(f) = R(f) + İI(f) = <2-cos(2rcaf)) 

+ i(-sin(2ıtaf)) (10) 

ve genlik spektrumu, 

AL w(f) = (R a(f) + P(f) )V2 = (5-4.COS 
(2Tcaf)y/2 ( i l ) 

ve faz spektrumu 

0Lw(f) = Arctg(I(f)/R(f)) =-Arctg(sin 
(2ıtaf) / (2-cos(2*raf)) (12) 

olarak belirlenebilir. 

Süzgecin yatay kayması, 0(fc) Nyauist 
frekansmdaki faz spektrumunun değeri 
ise, 

xo = 0(fc)/2îcfc (13) 

ile verildiğinden Koefoed (1972), bu süz
geç için 

Xo = Arctg [sin(27rafc)/(2-cos(27tafc))]/ 
2ırfe (14) 
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yardımıyla yatay kaymanın saptanması 
olasıdır. Yatay kaymayı sıfır yapan Nyqu-
ist frekansı değerleri, 

fc = n/2 .a ->xo = 0 (15) 

ile verilebilir, n tamsayıdır, örneğin, 
fc = 0.7213 yani Ax = 0.6931 için yatay 
kayma sıfır olur. sine yanıtı ise, 

DLW(X) = Ax S (2-exp(i2îraf)) . 
"fc 

exp(i2îîXf) df (16) 
integralin çözümünden, 

bLw(x) = 2. sin (2ıtf^t)/2rfe 3e-sin(2nfc 

(x+a))/2ırf t(x+a) (17) 

x = Xo+n^x 

olarak saptanabilir. 

22. WENNER - İKt NOKTA ELEKTROD 
(TWO - POINT EtECRODE) DÖNÜŞÜ
MÜ İÇİN SÜZGEÇ SPEKTRUMU 

(1) denklemi yardmııyla Wenner görünür 
özdirenç değerlerinden iki nokta eğrileri 
hesaplanamayacağından bu dönüşüm için 
süzgeç yapımı gerekli olur. Bu süzgecin 
spektrumu ters yönde dönüşüm yapıldı
ğından, iki nokta - Wenner süzgeç spekt-
rumunun bire bölünmüşüne eşit olur. 
Faz spektrumu ise işaret değiştirir. Böy
lece genlik ve faz spektrumîan, ve yatay 
kayma; 

A*.(f) =l/A L w ( f ) = (5-4 COŞ ÇkraX))-*** 
(18) 

0LW(f) = ~ 0ı*(f) = Arctg (sin(2ıraf)/ 
(2-cos(2ıraf))) (19) 

XowL = - XoLw (20) 

sine yanıtm türetimi için, 

fc 
b(x) = 2Ax / A(f) . cos(2nf x+0( f ) ) df 

(21) 
ters Fourier dönüşümü integral ifadesi 
Kœfoed (1972), aşağıdaki toplam biçi
minde yazılabilir. 

N 
b(x) = 2. Ax. Af. S A(n. Af) . COS(2TTX . n . 

Af+0(nAf) n=o (22) 

Böylece, genlik ve faz spektrumu ve yatay 
kayma Xo bilindiğinden cep veya prog
ramlanabilir bir hesap makinasıyla süz
geç katsayıları saptanabilir. Af aralığının 
küçük seçimi katsayılarının duyarlılığını 
arttırır. 

23. WENNER - SCHLUMBERGER DÖNÜ
ŞÜMÜ İÇİN SÜZGEÇ SPEKTRUMU 

Wenner ve Schlumberger elektrod dizi
limleri arasında süzgeç spektrumunu sap
tamaya yarayacak bir ilişkiyi bilebildiği
miz kadarıyla yayınlarda bulamadığımız
dan, Önce uygun bir bağıntı tanımlamaya 
çalışacağız. 

Wenner görünür özdirenci, s = a için 

p„(s) = 2s /°T(X) [J0(Xs) - Jo(X2s)3 d* 
(23) 

integral denklemiyle verilir. Koefoed 
(1979). Bu bağıntıyı iki parçaya ayırabili
riz. 

pttW(s) = 2s / T ( A ) Ja(Xs) dX - 2s 7 T(X) 
/ o o 

J 0 02s) dX (24) 

Her iki yanın s'e göre türeyini alıp s ile 
çarpalım. 

d(J0(Xs))/ds = - X Js(Xs) (25) 

ve bir çarpımın türevi özelliğinden, 

s. dpaw(s)/ds = 2s /°T(X)Jô(Xs) û\ - 2s3 

o 

/T(X) J1(Xs).X.dx-2s 
o 

XT(X)J0(X2s)dX + (2s)2 

o 

J?T(X)J1(X2s).X.dx (26) 

Sağ yanda birinci ve Üçüncü terimler 
Wenner görünür özdirenci pa w(s), ikinci 
terim Schlumberger görünür özdirencin 
p„(s) iki ile çarpımını ve son terim (2s) 
in fonksiyonu olarak Schlumberger gö
rünür özdirenci verir. 
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s. dpaw(s)/ds = pw(s) - 2 .pàS(s) +pag(2s) 
(27) 

ve terimleri düzenlersek, Wenner ile Sch
ïumberger arasında aşağıdaki ilişki bu
lunabilir. 

paw(s) - s. dpéW(s)/ds = 2 p«(s) - pas(2s) 
(28) 

x = İns ve x+a = ln(2s), a = ln2 değiş
ken dönüştürümleri ile, 

Paw(x) - dpaw(x)/dx = 2pM(x) - pas (x+a) 
(29) 

4—• işareti Fourier dönüşüm çiftini gös
termek üzere, 

P«(x)<—>H«<f) (30) 

p8S(x)+->RM(f) (31) 

Fourier dönüşümünün türev özelliğinden, 

dpaw<x)/dx <—• ifef. Raw(f) (32) 

ve uzaklık öteleme özelliğinden, 

pas(x+a) «—>• exp(i2îraf) . Ras(f) (33) 

o zaman (29) denkleminden, frekans dü
meninde süzgeç karakteristiğini bulabili
riz. 

Hws(f) = Ras(f)/Raw(f) = <1-Î2ırf)/ 
(2-exp(i2îraf)) (34) 

Bu bağıntının doğruluğunu araştırmak 
için, 

Ras(f)/Raw(f) = (R« (f)/ BA(f)> . (R,L(f)/ 
R»w(f)) (35) 

yazacağız. Denklem (9) dan, 

RBL<f)/Raw(f) = 1 / (2-exp(i2*raf) ) (36) 

ve önceki çalışmamızdan Başokur (1980), 

RBS(f)/RaL(f) = 1 - İ27rf (37) 

böylece (34) denklemine daha kısa bir 
yoldan da varılabileceğini görürüz. 

Genlik spektrumunu saptamak için, Wen
ner - iki nokta, iki nokta - Schïumberger 
genlik spektrumlarmın çarpımından ya
rarlanabiliriz. 

Aw s(f)=Aw L(f).AL s(f) (38) 

AwL(f) = (5-4cos (Swaf))-** (18) 

AL3(f) = (l+4ff2f2)"1/2 (3fl) 

A„s(f) = [a+47r2f3)/(5-4cos (2^af))]^a 

(40) 

Faz spektrumunu ise, Wenner — iki nok
ta, iki nokta - Schïumberger faz spekt
rumlarmın toplamı olarak yazabiliriz. 

fiUf)=0«L(*) + 0ı-<Ü (41) 

îki nokta - Schïumberger faz spektrumu 
Başokur (1980), 

ÉUf) = ~Arctg(2ırf) (42) 

ve denklem (19) da Wenner - iki nokta 
faz spektrumu verildiğinden, 

0*s(f) = [Arctg (sin(2»raî) /(2-cos 
(2ıcaf ) ) ] - Arctg (2«rf) (43) 

Xo, yatay kayma miktarı ise (13) bağıntı
sından bulunabilir. 

2.4. SCHLUMBERGER - WENNER DÖNÜŞÜ
MÜ İÇİN SÜZGEÇ SPEKTRUMU 

Bu dönüşümün genlik spektrumu Wen
ner - Schïumberger dönüşümünü veren 
süzgecin bire bölünmüşüne ve faz spekt
rumu ile yatay kayma, anılan süzgecin 
faz spektrumu ve yatay kaymasının ters 
işaretlisine eşittir. 

Asw(f) = 1/A^f) = ((5-4cos(2*af)) / 
(l+4ır2f3))1 '3 (44) 

0sw(f) = - 0 „ ( f ) = Arctgfef) -
Arctg(sin(27raf) /(2-cos(2ı*af ) ) 

(45) 

23. WENNER - DİPOL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN 
SÜZGEÇ SPEKTRUMU 

Bölüm (2.3) de Wenner ve Schïumberger 
görünür özdirenç eğrileri arasında ilişki 
türeterek süzgeç spektrumunu saptamış 
ve ikinci bir yol olarak Wenner - iki nok
ta, iki nokta - Schïumberger spektrumla-
rından aynı bağıntıyı bulmuştuk. Şimdi 
Wenner - dipol görünür özdirençleri ara-
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sında bir ilişkinin araştırılması yerine, 
daha önce saptadığımız Wenner - iki nok
ta ve iki nokta - dipol spektrumlarından 
Wenner - dipol spektrumumı elde etmeye 
çalışacağız. Bu spektrumdan geriye dö
nerek, Wenner - dipol görünür özdirenç 
arasındaki bağıntı kolayca saptanabilir. 
HwD, Wenner - dipol dönüşümü için süz
geç karakteristiğini göstermek üzere; 

H ^ f ) = R ^ O / R ^ f ) = (RBD(f)/RaL(f)) -
CMf)/R*w(f)) (47) 

ÎU(f)/»*.(*) = (l-i2*rf) . (I~ip2n:f) 

(48) 

p, dipolün cinsine bağlı katsayı, 

H*(f)/Rw(f) = l/(2-exp(i27caf)) (36) 

B*(*)/IU(f) = d"i2Tcf) (l-ip27rf)/ 
(2-exp(i2ıraf)) (49) 

ve frekans domeninde Wenner ve dipol 
arasındaki ilişki, 

2. RaD(f) - exp(i2n;af). R,D(f) = Raw(f ) -
(1+b) . İ2ırf . R^(f) - p ^ f 2 . RaW(f) 

(50) 

olarak yazılabilir. 

d"pw(x)/dxn = (i2,tf)n. RBW(f) (51) 

ve 

pjî(x+a) = exp(i2iEa). R^f ) (52) 

özelliklerini kullanarak, 
2. pd)(x) -p a D(x+a) = paw(x) + p . dap.w(x) 
/d^-a+b)dp M ,(x)/dx (53) 

bağıntısı bulunabilir. x = l n s v e x + a = 
İn (2s) değişken dönüştürümlerini yaptı
ğımızı hatırlayacak olursak; 

s. dpa(s)/ds — dpfl(x)/dx (54) 

s. dpa(s)/ds+s3. d3pa(s)/ds3 = d3 pfl(x)/dx2 

(55) 

denklemlerinden, Wenner ve dipol görü
nür özdirençleri arasında aşağıdaki ilişki 
tanımlanabilir. 

2. paD(s) - Pd>(2s) = p8W(s) - s. dpw(s)/ds 
+ p.tfd%«,(s)/drf 

(56) 
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Yeniden süzgeç spektrumuna dönersek, 

AwD(f) =Au)(f).AwL(f) (57) 

iki nokta genlik spektrumu aşağıdaki gi
bi verilebilir Başokur (1980), 

ALÖ(f) = [l+(l+p2)47î3f2+ (p47r2f2)2]1/2 

(58) 

ve Wenner - iki nokta spektrumunun 

KL(X) = (5 - 4cos (27taf))-1'2 (18) 
yardımıyla Wenner - dipol spektrumu ta
nımlanabilir. 

Faz spektrumu, iki nokta - dipol ve Wen
ner - iki nokta faz spektrumlarmm top
lamından, 

0wD(f) = 0u>(f) + 0WL(Î) (59) 

0Lo(f) = - (Arctg(p.27rf) +Arctg(2uf)) 
(60) 

0wL(f) = Arctg(sin(2Tsaf)/(2-cos(2îraf)) 
(19) 

saptanabilir. 

2.8. DfPOL - WENNER DÖNÜŞÜMÜ İÇtN 
SÜZGEÇ SPEKTRUMU 

Ters dönüşümü sağlayan spektrumların 
eldesi için yeni bir çaba harcamaya ge
rek olmayıp genlik spektrumu bire bölü
nür ve faz spektrumu işaret değiştirir. 
Böylece, Wenner görünür özdirenç eğri
lerinden iki nokta elektrod, Schlumber-
ger ve dipol görünür Özdirenç eğrilerini 
veya bu elektrod dizilimlerinden Wenner 
eğrilerini elde etmek için süzgeç spekt-
nımlarım tanımlamış olduk. Bu tanımla
malar teorik giriş ve çıkış fonksiyonla
rının Fourier dönüşümlerinin oranından 
saptanabilen genlik ve faz spektrumlan-
nın on - onbeş dakika içerisinde hesap 
makinasıyla belirlenmesini sağlar. Süz
gecin yatay kayması ise önceden kolay
lıkla bulunabilir. 

3. SONUÇLARIN DİĞER SÜZGEÇLE
RE UYGULANMASI 

özdirenç yöntemlerinde lineer süzgeç 
yöntemi Üç amaç için kullanılır. Birinci 



amaç görünür özdirenci, dönüşük özdi-
rence çevirmektir. Görünür özdirencîn 
süzgeç katsayılarıyla konvolusyonu sonu
cu elde edilen dönüşük özdirençten kat
man parametreleri elde edilebilir. Bu tür 
süzgece birinci tur süzgeç diyeceğiz. 

ikinci amaç, dönüşük özdirenç fonksiyo
nundan görünür özdirenç eğrilerini he
saplamaktır. Dönüşük Özdirenç, verilen 
katman kalınlıkları ve Öz&irençleri için 
bilindiğinden, ikinci tür süzgeç olarak ad
landıracağımız bu süzgeçler yardımıyla 
istenen arazi modeli için görünür özdi
renç eğrileri saptanabilir. 

Üçüncü amaç, herhangi bir elektod açı-
lımındaki görünür özdirenci diğer elekt- *• 
rod açıhmmdaki görünür özdirençlere 
çevirmektir, üçüncü tür süzgeç olarak ad
landırılabilecek bu süzgeçlerin süzgeç 
spektrumlarından yararlanarak, herhangi 
bir elektrod dizilimde birinci veya ikinci 
tür süzgecin bilinmesi lıaîjnde diğer 
elektrod dizilimleri için birinci ve ikinci 
tür süzgeçlerin spektruunlannın Fourier 
dönüşümü gerekmeden hesaplanabilece
ğini göstereceğiz. 

Birinci tür süzgeçlerin yapısı aşağıdaki 
biçimdedir. 

P*(x)*bLT(z)=T(y) (61) 

pBw&)*bwT(x)=T(y) (62) 

pB S(x)*b s T(x)=T(y) (63) 

P*(x)*b O T (x)=T(y) (64) 

Denklemlerden de görüldüğü gibi, her
hangi bir elektrod dizilimine ait görünür 
özdirencin o sisteme ait birinci tür süz
geç ile konvolusyonu dönüşük özdirenci 
verecektir. Dönüşük özdirenç kullanılan 
elektrod dizilimine bağlı olmadığından 
verilen herhangi bir katman dizilimi için 
yukarıdaki konvolusyon sonuçlarının ay
nı olması gerekir. Şimdi, Schhımberger 
dizilimi için birinci tür süzgecin genlik 
ve faz spektrumunun bilindiğini varsaya
lım. (61) ve (63) den frekans domeninde, 

RaL(f) - BLT(f) = R^f) . BsT(f) (65) 

BLT(f) = (Ra5(f)/RaL(f)) .BsT(f) 
(«6) 

Başokur 1980) den, 

Au(f) = |R«(n/R.L(r)| = à+ton?)1/a 

(39) 

0u(f) = - Arctg <2rf) (42) 

o zaman, 
ALT(f ) = AsT(f) - (1 + 4 * ^ ) Va (67) 
0LT(Î) = 0sT(f) - Arctg(2îrf) (68) 

iki nokta elektrod dizilimde birinci tür 
süzgeç için genlik ve faz spektrumları he
men elde edilebilir. 

Wenner elektrod dizilimi için birinci tip 
süzgecin spektrumları aynı yoldan, 

Aw T(f)=A s T(f).[(l+41r
2fa) 

/(5 - 4. cos (Zwaf))]1/» (69) 

0wî(f) = 0sT(f) + 0ws(f) 
0*r(f) = 0sT(f) + [Arctg(sin(2îraf)/ 
(2 - cos(2naf))] - Arctg (2îtf) (70) 

olarak bulunabilir. 

Yatay kayma ise, 

olarak saptanabilir. Burada verilen iki 
Örnekten yararlanılarak değişik olasılık
lar için birçok bağıntı türetilebilir. 
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