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Methods of data analysis in gravity and magnetics and the interpretation of Ankara - Polatlı region
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:

ÖZ: Gravite ve manyetik jeofizik verilerine uygulanacak veri - işlem yöntemleri (süzgeçleme, analitik uzanımlar 
ve türev yöntemleri) için geçerli olan matematiksel bağıntılar, aynen elektrik süzgeç devrelerinde olanlar gibidir. 
Zaman veya uzay boyutunda dalgalanma gösteren fiziksel değerlerin, frekans veya dalga sayısı cinsinden tanım-
lanması, işlemlerde birçok kolaylıklar sağlar. Evrişim (konvolüsyon) işlemi, giriş verisinin ters çevrilerek süzgeç 
katsayıları ile çarpımı sonucunda süzgeçlenmiş verinin elde edilmesidir. Fourier dönüşümü yoluyla, frekans yanıtı 
saptanacak her türlü süzgeçler, analitik uzanımlar ve türevler için süzgeç katsayıları hesaplanabilir. Tüm işlem-
lerde önemli olan kullanılacak süzgecin frekans veya dalga sayısı ortamında frekans yanıtının saptanmasıdır. Po-
tansiyel alanlarda çevrede bulunan tüm kaynakların etkilerinin toplamı ölçülen değerin içerisindedir. Veri - işlem 
yöntemleriyle, bir noktaya kadar, değişik kaynaklı etkileri birbirinden ayırabiliriz. Jeofizik yorumda da istenilen 
kaynağın etkisini irdeleyip yorumlamak probleme açıklık getirir.

Ankara - Polatlı yöresinin 32° - 33° D ve 39°-40° 30' K koordinatları arasında kalan bölgenin rejyonaı gravite 
ve havadan manyetik (700 m uçuş yüksekliği) haritaları yukarıda tanımlanan yöntemler yoluyla irdelenmiştir. Esas 
yapısal uzanımların KD - GB doğrultulu olduğu ortaya konmuştur. Bölgenin güneyinde ise daha derin KB - GD 
doğrultulu uzanımlar saptanmıştır.
ABSTRACT : The mathematics governing most of the data processing operations on gravity and magnetic ge-

ophysical data is identical to that which describes the behaviour of electrical filter circuits. It is more convenient 
to show physical values which varies with time or space, frequency or wavenumber domain to carry out operation  
on them. Convolution operation is to obtain filtered output data from input data by folding backward and multip-

lication with filter operators. The filter operators for every kind of filters, analytical continuations and derivati-
ves can be obtained after determining frequency responses from Fourier transforms. The important phenomenon 
for all operations is to determine frequency responses in frequency or wave - number domain. The measured po-
tential field includes effects from all bodies in the vicinity. The effects from different sources can be separated with 
data analysis up to a point. Interpretation would be improved if they could be separated and examined one by one.

The regional gravity and aeromagnetic (flight height is 700 metres) maps were analysed with the above men-
tioned techniques for the region between 32°-33° E and 39° - 40° 30' N coordinates around Ankara - Polatlı area. 
The main structural trends were found to be NE - SW. In the south of the region, the deeper structures were found 
to be trending NW - SE.

GİRİŞ da yorumlaması yapılmıştır. Polatlı'nın batısı tabansal
Jeofizikte potansiyel alan verileri yeraltındaki tüm yükselim bölgesidir. Polatlı - Haymana'nın kuzey - kuzey

kaynakların etkilerinin bileşkesidir. Bu verileri amaca uy- doğusunda genel gidişler KD - GB uzanımlı, bu hattın gü-
gun duruma getirip yorumlamak jeofizikçinin asıl amacı- ney - güneybatısında ise genel gidişler KB - GD uzanımlı-
dır. Veriden istenmeyeni atıp, kaynağın etkisini soyutlama dır. Haymana'nın güney -    güneydoğusunda çöküntü hav-
işlemlerine veri - işlem diyoruz. Burada, gravite ve man- zası KKD uzanımlı olup, manyetik ofiyolitlerden dolayı
yetikte uygulanan süzgeçleme, analitik uzanımlar ve türev  pozitif anomali vermektedir. KD - GB gidişler KB - GD
yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bu işlemlerin matema- fayları ile kesilmiştir,
tiksel bağıntıları verilerek, frekans ortamı tanımından
Fourier dönüşümü yoluyla istenilen süzgeç, uzanım ve tü- GRAVİTE VE MANYETİKTE VERİ - İŞLEM
rev operatörleri elde edilir. YÖNTEMLERİ

Ankara - Polatlı bölgesinin (32°-33° D ve 39°-40° 30' Ölçülen gravite ve manyetik alanlar uzak veya yakın
K koordinatları arası) gravite Bouguer ve havadan man- tüm etkilerin toplamını içerir. Jeofizikte, bu çeşitli bile-
yetik anomalilerinin veri - işlem uygulamaları sonucun- şenlerin etkilerini birbirinden belirli olanaklar içerisinde
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Şekil 2 : Gravite trend haritası (4. derece) (kontur ara--
lığı 5 mgal.)

Figure 2 : Gravity trend map (4th degree) (contour in-
terval 5 mgal.)

türev gözönüne alınacaktır. Bu konuda birçok araştırmacı
Henderson ve Zeitz (1949), Peters (1949), Elkins (1951),
Rosenbach (1953) ve Henderson I960) çalışmışlar ve çe-
şitli operatörler saptamışlardır.

0 (x,y,z) | potansiyel verisinin Fourier dönüşü-

z = o

münü <l> (u,v) olarak belirliyelim.

oo oo 2-rei (ux+vy)

0 (x,y,z) \ - S S (\) (u,v) e dudv
Z = O ~oo ~oo

(12)
olur. Potansiyel verilerin kaynak bulunmadığı yerlerde
Laplace denklemini sağlamasından :

0 (x,y,z) = - (- + ) 0 (x,y.z) (13)
9z2 9x2 9y2

yazılabilir. penklem(12)'nin x  ve y'ye göre ikinci türevlerini 
alıp denklem (13)'te yerine koyarsak :

-40"

F(u.v) = 4 (14)

elde edilir (Fuller, 1967). Buna göre denklem (14) açıkça 
ikinci türevin frekans yanıtıdır. Geriye kalan işlem, ope-
ratörlerin saptanması için bu frekans yanıtının denklem 
(7) 'de yerine koymaktır.

ANKARA - POLATLI BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ

Ankara - Polatlı bölgesi Anadolu kıvrımları ile İç Ana-
dolu kıvrımlarının tektonik özelliklerini taşır (Erentöz ve 
Pamir, 1975). Mesozoyik öncesi bölge temelini, plutonik 
kayaçlar, metamorfitler, fosilli Paleozoyik kayaçları ve 
grovaklar oluşturur (şekil 1). Ankara'dan Çankırı'ya kadar olan 
bölgelerde Paleozoyikler yüksek dağları oluştururlar ve KKD - 
GGB doğrultusunda uzanırlar. Permiyen - Mesozoyik birimleri 
üzerine açısal uyumsuzlukla Jura - Kretase yaşlı birimler 
gelmektedir. Haymana bölgesinde ofiyolitler üzerine fliş 
çökelleri yerleşmiştir. Bölgede genel kıvrımlanma D - B'dır, fakat 
Polatlı civarında bunlar KB - GD yönünü alırlar. Bu bölge 
petrol yönünden araştırmaya uygunluk göstermiş olmasına 
karşın, şu ana kadar olumlu bir sonuç alınamamıştır.

Bölgede birçok bazik plütonlar vardır ve bunlar An-
kara'nın güneyinde KD-GB doğrultulu olarak uzanmaktadır. 
Haymana'nın güneydoğusu, Polatlı'nın kuzeyinden Ankara'ya 
kadar, Elmadağ yöresi Ankara'nın kuzey - kuzeybatısı geniş 
volkanik oluşumlarla kaplanmıştır. Volkanik etkinlikler 
Liyas'tan başlar ve Üst Neojeri ile Kuvarterner'e kadar bütün 
şiddeti ile devam eder. Bu etkinlikler Kretase ve Eosen'de genel 
olarak denizaltı, Oligosen ve  Neojen'de yerüstü volkanizması 
halindedir.
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ANKARA - POLATLI BÖLGESİNE AİT GRAVİTE VE 
MANYETİK VERİLERİN YORUMU

Gravite verileri M.T.A. Enstitüsü'nce hazırlanan 
1/500.000'lik Türkiye Rejyonal Gravite Bouguer Ankara ve 
Zonguldak paftalarından alınmıştır. Havadan manyetik 
veriler ise 700 metre uçuş yüksekliği ve 1 km uçuş aralık-
ları olan petrol etüdü 1/100.000'lik haritalardan alınmıştır. 
Veri - işlem için gravite haritası 5 km, havadan manyetik 
haritası ise 2 km aralıklarla sayısallastırılmıştır.

Sakarya ırmağı ile Ankara çayı birleşiminden başla-yıp 
kuzeydoğu yönünde uzanan pozitif gravite anomalisi KD-GB 
gidişli anomalilerin en belirginidir. Bu anomali dizisini daha 
batıda yüzleyen asit intrüzifler ve metamorfik tabanla ilişkili 
olması daha kuvvetlidir. En düşük anomali dizisi ise 
Haymana'nın güneydoğusundan başlayıp KKD yönünde 
uzanmaktadır. Bu çöküntü alanının ortasında volkanitler, dış 
çevresinde ise ofiyolitler yeralmaktadır. Bölgeye uygun bulunan 
4. derece trendi (şekil 2) bu eksi anomali kuşağını daha belirgin 
olarak göstermektedir. Batıya doğru gidildikçe anomali 
değerlerinde artış olmaktadır. Polatlı'nın kuzeyinden Ankara'ya 
doğru uzanan bölgede rejyonal pozitif anomali dizisi bu bölgenin 
tabansal yükselim bölgesi olduğunu göstermektedir. Eksi ano-
mali kuşağı kuzeybatı ve batı - güneybatı sınırlarında hızlı 
gradyan değişimleri ile belirlenmiştir. Haymana'nın batı ve 
güneybatısında KB - GD doğrultusunda uzanan iki pozitif ve bir 
negatif anomali dizileri vardır. Bunlar İç Anadolu kıvrımları 
doğrultusuna uyumludur. Polatlı - Haymana'nın doğusu KB-
GD doğrultulu bir yapısal sınırla belirlenmiş olup, bu bölgenin 
doğu ve kuzeydoğusunda genel olarak uzanımlar KD - GB 
yönündedir. Fakat bu hatlarda yine KB - GD yönlü faylarla 
kesilmiştir, Bundan dolayı alçalım ve yükselim bölgelerinde 
belirli süreksizlikler yeralmaktadır.

Havadan manyetik toplam alan anomali haritası KD GB 
gidişli gravite anomalisi ile uyumluluk göstermektedir. Bu 
anomalinin kaynağının tabansal olduğu ve derinliğinin yaklaşık 
3 km civarında olduğu belirlenmiştir (Yılmaz, 1980; Oksay, 1980). 
Haymana - Polatlı hattının doğusundan başlayıp Ankara'ya 
doğru uzanan Permiyen - Mesozoyik kuşağı yine KD - GB yönlü 
olup manyetik anoma-li bakımından bir özellik 
göstermemektedir. Uygulanan 7. derece trend haritası (şekil 3) 
bu bölgeyi göreceli ne-gatif anomali kuşağı olarak vermektedir. 
Bu kuşağın gü-neyinde (gravite negatif anomali ile belirlenmişti) 
belirgin bir pozitif manyetik anomalisi yer almaktadır. Bu ano-
malinin kaynağı yer yer çöküntü havzasını dolduran ofiyolitler 
ile fay sınırlarında açığa çıkan püskürükler olmaktadır. 
Bölgedeki volkanitlerin (çoğunlukla andezitler) manyetik 
anomalileri önemsizdir. Aynen gravitede olduğu gibi KD-GB 
doğrultulu manyetik anomali dizileri yine KB - GD doğrultulu 
fayların varlığını göstermektedir.

AA' kesiti (şekil 4) kuzeydoğu uzanımlı yapılara dik bir kesit 
olup, tüm gravite ve manyetik veri - işlem sonuçları üzerine 
işlenmiştir. Gravite anomalisi kesitin güney-doğusunda belirgin 
bir negatif anomaliyle belirlenmiştir. Bu bölgenin 
güneybatısındaki gradyan değişimi band geçişlide ayrı bir 
anomali olarak ortaya çıkmaktadır,. Kuzeydoğu uzanımlı 
anomalinin güney sınırı çok yüksek gradyana sahip olması 
nedeniyle burada bir daykın bulun-

ması varsayımını kuvvetlendirmektedir. Manyetik kesitte 
ise anomaliyle belirlenen çöküntü bölgesi ofiyolitlerden 
dolayı pozitif manyetik anomalisi olarak görülmektedir. 
Kuzeybatıya doğru ise gravite ve manyetik anomalilerin 
uyumu artmaktadır. Tanımlanan pozitif anomali kuşak-
larının kuzeybatı ucunda negatif anomaliler, daha kuzey-
deki Kızılcahamam çöküntü alanının başlangıcını göster-
mektedir.

SONUÇLAR

Gravite ve manyetik verilerinin veri - işlem yöntemle-
riyle değişik amaçlar doğrultusunda düzenlenmesiyle, ana 
veride görülmeyen saklı kalmış bilgiler ortaya çıkarılabilir. 
Değişik matematiksel kavramlar gibi görünen süzgeçleme, 
analitik uzanım ve türev işlevleri frekans ortamında fazla 
farklı kavramlar değildir. Frekans ortamı tanımından Fo-
urier dönüşümü yoluyla uzay boyutundaki grid operatör-
leri kolayca saptanabilir.

Gravite haritasından Polatlı'nın batısının tabansal 
yükselim bölgesi olduğu bulunmuş ve bu bölgedeki genel 
gidişler KB - GD doğrultulu olarak gözlenmiştir. Polatlı 
Haymana'nın kuzey, kuzeydoğusunda ise genel gidişler 
KD - GB uzanımlıdır ve bölgedeki yükselim bölgelerinin 
eksenlerini Permo - Mesozoyikler oluşturur. Volkanitler ve 
Eosen oluşumları negatif anomali kuşaklarını verir. Hay-
mana'nın güney - güneydoğusundaki çöküntü havzası KKD 
uzanımlı olup, gravitede belirgin bir negatif anomali, man-
yetikte ise pozitif anomaliyle gösterilmiştir. Manyetitteki 
pozitif anomalinin nedeni bu çöküntü alanının kuzeyinde 
yüzeyleyen ofiyolitler ve bunların havza içindeki uzantı-
ları olmalıdır.
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