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Ö Z
Ters-çözüm kuramında çözüme karşılık gelen yanılgı enerjisi değeri, ön-kestirim parametrelerinden çözüm civarında Taylor açılımı ile
kestirilebilir. Böylece, yanılgı enerjisi Hessian dizeyi ve gradyen yöneyi ile temsil edilebilir. Kare ve simetrik Hessian dizeyi yanılgı
enerjisinin ön-kestirim parametrelerine göre ikinci, gradyen yöneyi ise birinci türevlerini kapsar. Hessian ve gradyen sırası ile eğri-
sellik ve eğim bilgilerini temsil ederler. Parametre kestirim problemlerinde, Hessian ve gradyen model yanıtı cinsinden tanımlanma-
lıdır. Hessian ve Q dizeylerinin toplamları ile verilir. A dizeyinin sütunları ön-kesitim parametrelerine göre model yanıtın türevlerini
kapsar ve Jacobian dizeyi olarak adlandırılır. Q dizeyi ise ön-kestirim parametrelerine göre model yanıtın ikinci türevlerini kapsar ve
doğrusal problemler için sıfırdır. Gradyen yöneyi ise Jacobian dizeyinin dönüğü ile veri farkları dizeyinin çarpımına eşittir. Parametre
düzeltme yöneyi ise Hessian dizeyinin tersi ile gradyen dizeyinin çarpımından elde edilebilir. Bu işlem Newton ters-çözüm yöntemi
olarak adlandırılır ve birkaç yineleme ile çözüme ulaşmayı amaçlar. Ancak, ön-kestirim çözüme oldukça yakınsa ve problemi çözüm
civarında doğrusallaştınnakta ise yakınsama elde etmek olanaklıdır. Diğer durumlarda, algoritmanın duraylılığını sağlamak amacı ile
Hessian veya sadece Q için bir yaklaşımda bulunmak gerekebilir. Bu makale Hessian dizeyi için yapılan yaklaşımlar ışığında çeşitli
türev tabanlı parametre kestirim yöntemlerini tartışmaktadır.

ABSTRACT
İn the inversion theory, an estimate for the error energy that corresponds to the solution of the problem can be made by a Taylor expan-
sion for an initial parameter set in the neighbourhood of the solution. This provides the representation of the error energy in terms of
Hessian matrix and the gradient vector. The square and symmetric Hessian matrix contains the second derivatives while the gradient
vector consists of the derivatives of the error energy with respect to initial guess parameters. The Hessian and gradient matrices rep-
resent the curvature and'gradient information, respectively. In the parameter estimation problems the Hessian and gradient matrices
should be defined in terms of the theoretical model responses. The Hessian can be given by the sum of and Q matrices. A is a matrix
whose columns contains the derivative of model response with respect to initial guess parameters and is referred to as the Jacobian
matrix. Q consists of the second derivatives of the model responses with respect to the initial guess parameters and becomes equal to
zero for the linear problems. The gradient vector equals to the multiplication of transpose of the Jacobian by the data differences vector.
Then the parameter correction vector is calculated by the multiplication of the inverse of Hessian matrix with the gradient vector. This
process is referred as the Newton inversion method. It requires a few numbers of iterations to reach the minimum of the error energy
function. However, this is only possible if the initial guess is close to the solution and provides a linearized problem around the mini-
mum of the error energy. For other cases, an approximation for the Hessian or only for Q is made to obtain stable inversion steps. This
paper discusses a variety of derivative based parameter estimation methods in view of approximations made for the representation of
Hessian matrix.

l\
Doğru Akım Özdirenç Ve Sismik Kırılma Verilerinin Birleşik Ters Çözümü

Joint Inversion of Direct Current Resistivity and Seismic Refraction Data

Kurt.B.B.
Ankara Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Beşevler/Ankara, 06100
bbihterkurt@yahoo. com

Anahtar Kelimeler: DAÖ, Sismik kırılma, 1-B, Birleşik ters çözüm TR080039
Key Words: DCR, Seismic refraction,l-D,Joint inversion

ÖZ
Bu çalışmada, yeraltının yatay tabakalardan oluştuğunu varsaydım. Yeraltının hız, özdirenç ve kalınlıklarını bulmak için MATLAB
paketini kullanarak bir boyutlu doğru akım özdirenç (1-B DAÖ) ve sismik kırılma ters çözüm programları geliştirdim. Bilgisayar
programları sönümlü en küçük kareler ters çözüm tekniğinden yararlanmaktadır. Yazılım DAÖ ve sismik kırılma yöntemlerinin ters
çözümlerini hem ayrı hem de birleşik yapabilmektedir. Yapay veri ve arazi verisi üzerinde birleşik ters çözüm programını denedim.
Sonuç olarak, birleşik ters çözüm sonuçlarının, tek başına yapılan ters çözüm sonuçlarından daha iyi olduğunu gördüm. Birleşik ters
çözüm gerçeğe çok yakın kalınlık değeri ve buna bağlı olarak da yine gerçeğe çok yakın özdirenç ve hız değerleri bulmuştur.

ABSTRACT
In this study, I assumed the underground consist of horizontal layers. 1 developed one-dimensional (ID) Direct Current Resistivity
(DCR) and seismic refraction inversion code using MATLAB package and attempt to find velocity, resistivity and depth of the layers.
The code uses damped least square technique. The code can do inversion on DCR and seismic data either individually or jointly. I
tested the joint inversion code on synthetic data. Eventually, I saw that the result of joint inversion is better than the result of individual
inversions. The joint inversion found depth of model's of each layer and, in addition, velocity and resistivity closer to real values.
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ÖZ

Bu çalışmada, yeraltının dikdörtgen prizmalardan oluştuğu, ve bir yoğunluğu olan bu prizmaların her birinin, yeryüzünde gravite
etkisi yarattığı varsayımı yapılmıştır. Bu varsayıma bağlı olarak, yeraltının yoğunluk dağılımı, üç boyutlu (3B) ters çözüm programı
ile bulunmaya çalışılmıştır. Matlab dilinde yazılan bu bilgisayar programında, Sönümlü En Küçük Kareler ters çözüm algoritması ve
Occam tipi yumuşatıcı dizey kullanılmıştır. Yapılan denemelerde 3B ters çözüm çalışmalarının yanal değişimleri başarı ile çözdüğü,
düşey değişimlerde ise yoğunluk farklarını bulamadığı ortaya konmuştur. Çözümün başarısı Occam dizeyi sönüm katsayısına, prizma
boyutları seçimine ve sayısına bağlı olduğu görülmüştür.
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ÖZ
Çalışmada iki boyutlu yapıların neden olduğu gravite ve manyetik verilerin yorumunda birleşik ters çözüm algoritması kullanılmıştır.
Gelişigüzel yapıları sağlamak için çok sayılı prizmalardan oluşan modeller tanımlanmıştır. Gravite ve manyetik verilerin eş zamanlı
uyumunu sağlamak için sönümlü tekil değer ayrışımı yöntemi uygulanmıştır.
Birleşik ters çözüm tekniği Aydın-Çavdar demir sahasına ait gravite-manyetik anomalilerine uygulanmıştır.

ABSTRACT
İn this study, the interpretation of gravity and magnetic data from two dimensional structures was solved by joint inversion algorithm.
To accommodate structures of arbitrary geometry, it was defined that models which occurs large number of prism. Damped singular
value decomposition procedure was used to obtain a model fits the gravity and magnetic data simultaneously.
Joint inversion technique was applied to gravity and magnetic anaomalies of Aydın-Çavdar iron mine field.
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ÖZ
Yedi farklı artçı sarsıntı kümesinden elde edilen ilk hareket yönleri verisi Horiuchi ve diğ. (1995) yöntemiyle analiz edilerek 1999
İzmit depremi (Mw=7.4) fay kırığı boyunca gerilme alanının yanal değişimi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara gore, depremi takip
eden süreçte fay kırığı boyunca yer değiştirmenin (post-seismic slip) fazla olduğu kesimlerde (Sapanca, Sakarya-Akyazı ve Karadere
fay segmentleri gibi) düşük sürtünme katsayısı veya "zayıf fay'ı işaret eden, fay'a paralel veya fay'a dik olan maksimum (a 1) veya
minimum (a 3) asal gerilme eksenlerine sahip gerilme alanları belirlenmiştir.

ABSTRACT
We investigate the spatial variation of stress field along the fault rupture zone of the 1999 Izmit earthquake (Mw=7.4) using the first
motion polarity data at 7 distinct aftershock clusters. The first motion polarities of all the aftershocks in a cluster are simultaneously
inverted to determine the stress tensor parameters and fault plane solutions of individual events using the method of Horiuchi et al.
(1995). The results show that where post-seismic slip was significant (e.g. Sapanca, Sakarya-Akyazı, and Karadere segments) we ob-
tain stress tensor with fault parallel or fault normal maximum (oi) or minimum (a3) principal compressive stress axes implying either
low frictional coefficient or fault weakness.
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ÖZ
İzmir ilinin batı kesiminde meydana gelen 115 depremin düşey bileşen kaydı kullanılarak bölgeye ait kalite faktörü belirlenmiştir. Za-
man ortamında sinyal genişleme metodu kullanılmıştır. Qp'nin bölgede Qp(x)=l2.5x0.307 şeklinde değişim gösterdiği belirlenmiştir.
Bu sonuç yüksek derecede heterojenite ve aktif bir tektonik yapının varlığını işaret etmektedir.

ABSTRACT
The attenuation^of P wave in westhern İzmir was determined by applying the Puls Broaging Method in time domain. We analyzed
waveform from 115 local events recorded at vertical component digital network. We found Qp(x)=12.5x0.307 . Qp observed in tecto-
nically active zones characterized by high degree of heterogenity.

Yüzey Dalgalarının Absorptif ve Dispersif Özellikleri
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ÖZ
Serbest yüzeyde oluşan yüzey dalgalarının genlikleri, artan derinlikle birlikte üstel olarak azalır. Yüzey dalgaları temelde P, SV ve SH
dalgaları özelliklerini gösterdiklerinden, genlikleri artan derinlikle yok olmadan önce, yeryüzüne yakın jeolojik yapılarla cisim dal-
gaları gibi etkileşirler. İlerleyen cisim dalgalarını etkileyen en önemli iki faktör Absorpsiyon ve Dispersiyondur. Bu çalışmada, yüzey
dalgalarını etkileyen Absorpsiyon ve Dispersiyon olayları modellenmiş ve sonuçlar gerçek patlatma verileriyle karşılaştırılmıştır.

ABSTRACT
The amplitudes of the surface waves created at the free surface, decrease exponentially with increasing depth. Essentially, surface
waves inhibit the properties of P, S V and SH waves, and interact with near surface geological structures till their amplitudes vanish with
increasing depth. In this study, two major factors affecting the surfave waves, the Absorbtion and the Dispersion, are modelled and the
results are compared with the real explosion data.
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