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Bu çalışmada sismik yansıma verileri ile karışarak onları bozan ve tanınmaz hale getiren ground roll gürültüsünün süzülmesi işle-
mi Wiener-Levinson (W-L) algoritması kullanılarak geliştirilen kestirim tabanlı süzgeç yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem
sayesinde geleneksel frekans-dalgasayısı tabanlı atma süzgeçlerinde karşılaşılan kesme etkilerinden ve dalga şekli bozulmalarından
sakınılmıştır.

ABSTRACT
In this study, a filtering procedure to ground roll noise which distorts and makes them invisible contaminating seismic data is achieved
by a method based on estimation filter developed using Wiener-Levinson (W-L) algorithm. Through the method, it has been avoided
from cut-off effects and waveform distortions encountering in conventional muting filters based on frequency-wavenumber.

4E-2 Spektral Ekstrapolasyon Sayesinde Dekonvolüsyon Sonuçlarının İyileştirilmesi
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ÖZ
Bu çalışmada, sismik verinin dekonvolüsyonundan elde edilen sonuçlarının daha da iyileştirilmesi için, sismik verinin spektrumunun
eksik olan düşük ve yüksek frekanslara genişletilmesi spektral (Autoregressive-AR) ekstrapolasyon ile gerçekleştirilmiştir. Böylece
elde edilen sonuçların ortamın yansıtabilirlik serisini temsil ettiği gösterilmiştir.

ABSTRACT
In this study, in order to further improvement of results from deconvolution of seismic data, extension to missing lower and higher
frequency of its spectrum has been achieved by using autoregressive (AR) spectral extrapolation. Consequently, it is indicated that the
processing results can be considered as a reflectivity sequence of the layered medium.
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ABSTRACT
The objective of the seismic refraction method is to determine the velocity distribution in the sub-surface. The seismic refraction
method does have a number of advantages over the reflection method, particularly in shallow investigations such as in geotechnical,
environmental and groundwater applications. The seismic refraction methods seek to measure the spatial variation of petrophysical
parameters by using seismic velocity. In many cases, where small receiver spacings are employed to define very shallow targets, such
as is commonly the case with geotechnical investigations, the variations in the computed time parameters are often as large as the errors
in the traveltime data.
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ÖZ

Yüzey dalgası ayrım süzgeci düzenlemede Love ve Rayleigh dalgalarının polarizasyon özelliklerinden yararlanılmaktadır. Süzgeçleme
işlemi, seçilen bir pencere boyu ve kaydırma aralığı için düşey, ışınsal ve teğetsel bileşenler üzerinde her bir frekanstaki genliklerin
kuramsal üç boyutlu tanecik hareketi yörüngesine yakınlığına göre ağırlıklandırılması şeklinde yapılır.

Bu çalışmada, ağırlıklandırma fonksiyonları yaklaşık olarak 2200 km'den daha küçük episantr uzaklıkları için hesaplanan yapay sis-
mogramlardan elde edilen polarizasyon parametrelerinin açısal dağılımı ile uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yeniden
düzenlenen yüzey dalgası ayrım süzgeci yapay sismogramlar ve TBZ (Trabzon) deprem istasyonuna ait sayısal üç-bileşen geniş band
kayıtlar üzerinde denenmiştir.

ABSTRACT

The polarization properties of Love and Rayleigh waves are utilized to design Surface Wave Discrimination Filter. Filtering process for
a selected window length and moving interval is that the amplitudes at each frequency on vertical, radial and transverse components
are weighted according to how closely the theoretical three-dimensional particle motion pattern.

In this study, weighted functions have been modified for epicenteral distances smaller than about 2200 km to corresponding with angu-
lar distribution of polarization parameters obtained from computed synthetic seismograms. Modified Surface Wave Discrimination Fil-
ter has been tested on synthetic seismograms and digital three-components broadband records at TBZ (Trabzon) earthquake station.
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ÖZ
Türkiye'de Oşinografi Veri Merkezi hizmetleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DzKK) emrinde görev yapan Seyir, Hidrografi ve,
Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD) tarafından, 1738 sayılı kanun ve Başbakanlığın 1 Mayıs 1995 tarih ve B.02.0.12-383-5774 '
sayılı yazısı gereğince, yürütülmektedir. Coğrafi olarak bütün Akdeniz, Ege Denizi, Marmara ve Karadeniz'in tamamında her türlü
Oşinografik verinin toplanması, saklanması, kalite kontrole tabi tutulması, yorumlarının yapılması, bu yorumların değerlendirilmesi
ile bu verilerin gizlilik ve erişilebilirliğine göre ulusal ve uluslararası kullanıcılara talepleri doğrultusunda verilmesi Oşinografi Veri
Merkezi tarafından yürütülmektedir. SHOD Oşinografi Veri Merkezi görevini yerine getirmek için Akdeniz, Ege Denizi, Marmara ve
Karadeniz'in tamamında mesahalar icra etmektedir.
ABSTRACT
The National Oceanographic Data Center mission is carried out by the Turkish Navy (DzKK), Department of Navigation, Hydrography
and Oceanography (SHOD) according to the law No. 1738 and the circular of the Prime Ministry number B.02.12-383-5774 and dated
01 May 1995. The National Oceanographic Data Center gathers every kind of Oceanographic data sets on the whole of the Mediter-
ranean, Aegean, Marmara and Black Sea, stores them, applies quality control to these data sets, interprets statistically, evaluates this
interpretation and releases data on request depending on the confidentiality and accessibility of the data to international and national
users. SHOD performs surveys on the Turkish seas to carry out the mission of the National Oceanographic Data Center.
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ÖZ

Türkiye'nin üç tarafını çevreleyen Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz ile iç denizimiz olan Marmara Denizi gerek jeofizik -jeolojik
gerekse diğer bilim dalları açısından yeterince araştırılmamıştır. Hatta denizlerimize gereken önem verilmemiş, bir bakıma denizle-
rimiz bilimsel açıdan terkedilmiştir. Bu durumun en önemli sebeplerinden birisi üniversitelerimizde denizlerimize yönelik eğitimin
verilmeyişidir.
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