
©* = £2 + rf (3)

\ — ® cos AQ    ,    r\ — % sin Ao (4)

\ cos Ao + IQ sin Ao = % (5)

bağıntılarıda yazılabilir.

(1) eşitliğine göre elde edilen  r\  doğu-batı  bileşeni  astronomik  ve
leşenleri  elde edilmiş  oldu.  MZAZE küresel  dik  üçgeni,  açılarının küçük-
elipsoidal  azimutlara  bağlı  olarakta  ifade edilebilir.  Bir  Pj  noktasına ait
doğrultunun astronomik azimutu a ve elipsoidal    azimutu A ise netice
formül

T]  =   (a-—A) cotgş (6)

şeklindedir. (1) ve (6) formüllerinin bir araya getirilmesi ile

(a — A)  =  (X — L) sincp (7)

Laplace denklemi elde edilir.

3 — Topoğrafik - izostatik şakul sapması

Eğer yer küresi homogen kitlelerden oluşmuş bir elipsoid olsaydı ast-
ronomik zenit ve elipsoidal zenit çakışırlardı ve topoğrafik kitleler ile yer
içi kitle dağılımının tesiri söz konusu olmaz, yani şakul sapması mev-
cut olmazdı.

Deniz  yüzeyinden pozitif  yükseklikteki  topoğrafik  kitleler  ve negatif
yükseklikteki çukurlukların ve bu çukurlukları dolduran suların tesiri
ile bir P noktasındaki şakul sapmasında değişme olur. Görünen kitlelirn
tesirinden hesaplanacak bu değişme miktarına topoğrafik şakul sapması
%t ı f)t  ve izostasi hipotezininde hesaba katılması île bulunacak şakul sap-
masına topoğrafik-izostatik şakul sapması denir.

Bir  noktadaki  astronomik  -  jeodezik  şakul  sapmasından,  o  noktada
hesaplanan topoğrafik - izostatik şakul sapmasının çıkarılması  neticesi
geoid üzerine indirgenmiş şakul sapması elde edilir. Laplace noktaları ara-
sındaki ara noktalarda astronomik - jeodezik şakul sapmalarının enterpo-
lasyonla bulunmaları geoid üzerine indirgenmiş şakul    sapmaları  ile ol-
maktadır.

(Şekil :5) de topoğrafik-izostatik şakul sapması hesaplanacak bir
P noktasında, P noktası koordinat eksenlerinin merkezi, x ekseni kuzeyi,
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y ekseni doğuyu ve z eksenide normal ağırlık kuvveti doğrultusunu gös-
termek üzere bir dik açılı koordinat sistemi alınsın. P noktası civarmda-

ki mevcut topoğrafik kitlelerin çekim kuvveti tesiri ile y normal ağırlık
-»

kuvveti doğrultusu bir sapma göstererek g ağırlık kuvveti doğrultusuna
-»      -»

gelir y ile  g vektörleri arasındaki açı 0 şakul sapmasıdır. ® açısı küçük
olduğundan düzlem © vektör olarak alınabilir. % ve T) şakul sapmasının

—>
bileşenlerini ve X ile Y de g nin bileşenlerinden olan yatay çekim kuvveti
tesirini göstermek üzere şekilden

X       I Y
% — — —-----§ "  ,    TQ = _---------§ " (3)

yazılabilir. Burada y için g nin ortalama bir değeri alınabilir.
(8) formülüne göre hesap yapabilmek için P noktası civarındaki to-

poğrafik kitleler geometrik şekillere parçalanmaiidir. Buda tatbikatta coğ-
rafi koordinatların, dik açılı koordinatların ve kutupsal koordinatların bi-
risinin kullanılması ile yapılmaktadır. İlk ikisine göre elde edilen formül-
ler çok uzun olduğundan burda sadece kutupsal koordinatlara göre neti-
ce formüller verilecektir.
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(Şekil  :  6)  kutupsal  koordinatlara  göre P noktas*  civarının hesap  için
uygun  şekillere  bölünmesini  göstermektedir.  A  f  alanı  altındaki  bir  topoğ-
ra f ik  k i t lenin  P  noktas ında  sebep  o lduğu  topoğ raf ik  şakul  sapmas ı  (g
için yaklaşık olarak g= 4/3 raf  ^m R .kabulü ile) şu formüllerle verilmiştir :

Formülde

ho Af  alan ı  a l t ındaki  topoğra f ik  k i t le ler in  ortalama yüksekl iğ i

H P noktasının yüksekliğ i

C topoğraf ik  ki t lenin yoğunluğu

C yer küresinin ortalama yoğunluğu

R yer küresinin bir ortalama yar ıçap ı

s  =    206265"
am, a     Af alanını  sınırlıyan P noktasından çıkan ışınlar ın x eksenine

göre azimutu
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m, P noktası civarının bölündüğü kitlelerin sayısıdır.

(9) ve (10) formülüne göre hesap Om, aı,  r^, r$  için uygun seçilecek
değerlere göre hazırlanacak şablonlar yardımı ile yapılır (Şekil 6). daki
gibi aydınger üzerine çizilmiş  şablonlar topoğrafik haritalar üzerine ko-
narak her Af atanı altındaki kitle için ortalama yükseklikler tahmin edi-
lirler.

Şakul sapması hesaplanacak her nokta için tekrar yüksekliklerin tah-
min edilmesi zorunluluğu bu yöntemin mahzurlu tarafıdır. Dik açılı veya
coğrafi koordinatlara göre yapılacak hesaplarda ise kitleler için bîr defa
tahmin edilen ortalama yükseklikler bütün noktalar için kullanılabilir.

Yüksek dağlık sahalardaki ölçülen şakul sapmalarının ve okyanuslar
üzerindeki ağırlık ivmesi ölçülerinin incelenmesi neticesi şakul sapması
ve ağırlık ivmesi ölçülerinin indirgeme hesaplarında izostasi hipotezleri-
ninde nazarı itibare alınması zorunluluğu kabul edilmiştir.

J. M. Pratt ve G. B. Airy tarafından bir birinden bağımsız şu izosta-
si hipotezleri ortaya atılmıştır :

Her ikiside 2,7-2,8 yoğunluğundaki granit tipi taşlardan oluşmuş
sial  (silisyum -  aleminyum) tabakalarının,  bazalt  tipi  3  veya daha fazla
yoğunluktaki  taşlardan oluşan sima (silisyum - magnezyum) tabakaları
içinde yüzdükleri ve bu kitlelerin denge halinde bulundukları noktasın-
dan hareket etmişlerdir.
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Pratt, deniz seviyesinden yukarda kalan kitle kolonlarının yüksekliği
ile orantılı olarak değişen yoğunluklar kabul etmiştir. Bu suretle yer için-
de sabit bir derinliğe ulaşılır. Bu derinlikteki yüzeye dengeleyici yüzey
denir ve bu yüzeyin her yerinde aynı hidrostatik basınç vardır, (Şekil : 7).

Airy ise farklı yükseklikteki kitle kolonlarının ortalama yoğunlukla-
rını sabit tutmuştur. Bu durumda deniz seviyesinden yukarda kalan kolon
yüksekliklerine bağlı  olarak yer içinde değişik  derinlikler  ortaya çıkar,
(Şekil : 8).

Tatbikatta daha çok Pratt izostati hipotezi uygulandığından aşağıda bu
hipotezle ilgili formüller verilecektir, (Şekil : 9). Şekilde

H      deniz seviyesinden yukarda kalan kitle kolonunun yüksekliği £H

H yüksekliğindeki kitle kolonunun yoğunluğu
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T      deniz yüzeyinin derinliği ^T

deniz suyunun yoğunluğu
D      dengeleyici yüzeyin derinliği
Cî     D derinliğindeki kitle kolonunun yoğunluğu

İD H yüksekliğindeki  kitle  kolonunu dengede tutan kitle kolonunun
yoğunluğunu gösterirler.

Yukardaki şekillerde kitle kolonlarının taban kesitleri bir olarak ka-
bul edildiğinden (Şekil : 9) dan şu eşitlikler yazılabilir:

kıtalar   için C'.H + CL. D   =   Ğ..D =   SabH
H U '

denizler için.» ^ • # T +    ^-(D-J) - G*t . D   5     Sabit

Eşitliklerde         6    =. Gl + ^<5l      konursa
M

kıtalar, için A£    ==_ILT£'
D         D      M

denizler içir. AGn   = J_ ( / ; _ £ ? ) (1 2 )
D        D_T        1      T

bağıntıları bulunur.

İzostatik  şakul  sapması  A^j,  Arj,  yi  hesaplamak  için  (9)  ve  (10)
formüllerinde topoğrafik kitle yoğunluğu  c yerine (12) eşitlikleri  ile bu-
lunan AİD ve topoğrafik kitle yüksekliği  h yerine dengeleyici yüzey de-
rinliği D alınır.

Bulunan topoğrafik ve izostatik şakul sapmalarının cebirsel  toplamı
topoğrafik-izostatik şakul sapmasını verir:
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şeklinde yazar ve parantez içini F ile gösterirsek (13) eşitlikleri

A&ı =  F.AÇt Aî)«= F-ATH (15)

şeklini alırlar. O halde topoğrafik- izostatik şakul sapmasını bulmak için
topoğrafik şakul sapmasını bir F katsayısı ile çarpmak lâzımdır. (14) eşit-
liğinin açıkyazılmasi ile F katsayısı için

bulunur.

Yukardaki formüllerin bulunmasında yer küresinin eğriliği nazarı iti-
bare alınmamıştır. Şakul sapmasının hesaplanacağı noktadan uzak bölge-
lerin  hesabı  için  bu  formüller  geçerli  değildir.  Ayrıca  formüllerin  kulla-
nılmasında en büyük hata, noktaya komşu bölgelerin hesabında ortaya
çıkar. Bu bölgeler için nokta yüksekliği hesaba katılmalı ve ortalama yük-
seklikler büyük ölçekli topoğrafik haritalar üzerinden tahmin edilmelidir-
ler.

4 ™_) Gravimetrik şakul sapması

Ag ağırlık anomalilerinden elde edilen şakul sapmalarına gravimet-
rik şakul sapması denir.

1849 yılında G. Gabriel Stokes, A g ağırlık anomalilerinden geoidin
referans elipsoidinden uzaklığı olan N geoid ondulasyonunu veren formül-
leri çıkarmıştır. 1928 yılında Vening Meinesz tarafından Stokes formülle-
rinden gravimetrik şakul sapmasını veren formüller elde edilmiştir.
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