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ÖZET:

Bu çalışma Tekirdağ ve civarında kısa periyod mikrotremor cihazları ile zemin hakim frekansları
tek istasyon ölçümleriyle belirlenmiştir. Tek istasyon ölçümleri farklı jeolojik birimler üzerinde
min. 30dk – max. 60 dakika olacak şekilde belirlenen noktalarda kısa periyod aletlerle ile alınmıştır.
Tek istasyon mikrotremor ölçümlerinde amaç, incelenen bölgede hakim frekans dağılımını
çıkarmak ve farklı jeolojik birimlerle karşılaştırarak olası bir hasar yapıcı deprem durumunda
oluşabilecek yerel zemin etkilerini ortaya koymaktır. Çalışma alanında alınan ölçümler Nakamura
yöntemi kullanılarak Geopsy programı ile değerlendirilmiş ve H/V grafikleri elde edilerek çalışma
alanı hakkında birtakım sonuçlara ulaşılmıştır. Literatürde “Nakamura Yöntemi” olarak da
adlandırılan H/V spektral oran yöntemi, zemin hakim frekansı ve spektral oranı tahmin etmek için
yatay ve düşey bileşenlerin spektrumlarının birbirine oranlarını almaktır. H/V oran yönteminde
yatay ve düşen bileşenler uygun zaman aralıklarında seçilerek, fourier genlik spektrumları
hesaplanır ve gerekli düzeltmeler (Baseline correction, filtreleme vb) yapıldıktan sonra yatay
bileşen ile düşey bileşen genlik spektrumlarının gerekli yuvarlatmalar yapıldıktan sonra birbirine
oranı alınarak H/V elde edilmiş olur. Bu yöntem doğrultusunda çalışma bölgesinde alınan ölçüm
için kullanılan cihazların (CMG-6TD, 30 sn) hangi periyod düzeninde (short periyod, broadband)
kayıt alınacağı, örnekleme aralığı, pencere uzunluğu ve filtreleme gibi bazı parametrelerin özenle
seçilmesi gerekir. Çalışma alanında alınan veriler için çevresel gürültü içerikleri (1-10 Hz aralığı )
ve aletsel kaynaklı gürültü içerikleri çözümleme aşamasında göz önüne alınmıştır. Alınan veriler
programda gerekli frekans aralıkları ve pencere sayısı gibi uygun parametreler kullanarak sonuç
grafiklerine ulaşılmıştır. Alınan 39 nokta üzerinde bölgede alınmış ölçümler sonucu gösteriyor ki
farklı birimlere ait olduğu bilinen noktalar da farklı pik değerleri ve hakim frekansların farklı çıktığı
gözlenmiştir. Bu çalışmaların ve beraberinde yapılan jeofizik ölçmelerin nihai amacı Tekirdağ ve
çevresinde deprem zararlarının azaltılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Tekirdağ , Hakim Frekans, Nakamura Metodu, Geopsy, H/V
1.GİRİŞ
Tekirdağ ve civarında hakim frekans değişimini gözlemlemek için yapılan bu çalışma 2014 Ağustos ve Eylül
aylarında alınan tek istasyon mikrotremor ölçümlerini kapsamaktadır. Çalışmanın amacı belirtilen dönem
içerisinde bölgeye ait hakim frekans değerlerine, farklı jeolojik yapıya ait birimler ile karşılaştırarak olası
deprem durumunda yerel zemin etkilerine ulaşmaktır. Bölge üzerinde belirlenen lokasyonlarda min.30max.60 dakika surely toplam 39 nokta da very kaydı gerçekleşmiştir. Kayıt süreleri arasındaki farklılığın
nedeni ise ölçümler esnasında çevresel etkinin yoğun olması veya zemin koşuluyla ilgilidir. Tek istasyon
mikrotremor cihazlarına ilişkin bilgiler Tablo 1.’de gösterilmektedir. Arazi çalışması sırasında toplanan
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veriler elde edilmesi hedeflenen H/V grafikleri için öncesinde bazı veri işlem aşamalarından geçmesi
gerekmektedir. Uygulamadaki ilk analiz Nakamura yöntemi kullanılarak Geopsy programıyla very işleme
tabi tutulur.
Tablo 1. Tek istasyon ölçüm noktalarına ait tarih, saat ve kod bilgileri
Yerel Saat
İstasyon Adı
Cihaz Kodu
Tarih
Başlangıç
Bitiş
Sng_01
06.08.2014
Sng_02
06.08.2014
09:42
10:10
Sng_03
06.08.2014
10:40
11:10
Sng_04
06.08.2014
11:30
12:00
T6K21-T6K22
Sng_05
06.08.2014
12:30
13:00
Sng_06
06.08.2014
13:45
14:15
Sng _07
06.08.2014
14:55
15:35
Sng _08
06.08.2014
15:45
16:15
Sng _09
06.08.2014
16:45
17:15
Sng _10
07.08.2014
10:20
10:50
Sng _11
07.08.2014
11:15
11:45
T6K22
Sng _12
07.08.2014
12:25
12:55
Sng _13
07.08.2014
13:55
14:05
Sng _14
11.08.2014
09:21
09:51
Sng _15
11.08.2014
10:19
10:50
Sng _16
11.08.2014
11:05
11:36
Sng _17
11.08.2014
11:54
12:55
Sng _18
11.08.2014
12:42
13:15
6K21-6K22
Sng _19
11.08.2014
17:42
18:14
Sng _20
11.08.2014
18:31
19:02
Sng _21
11.08.2014
19:22
19:53
Sng _22
11.08.2014
20:05
20:35
Sng _23
11.08.2014
20:47
21:10
Sng_24
10.09.2014
10:27
11:15
Sng_25
10.09.2014
11:40
12:10
Sng_26
10.09.2014
12:50
13:20
Sng_27
10.09.2014
13:35
14:05
Sng_28
10.09.2014
14:30
15:00
Sng_29
10.09.2014
15:20
15:50
Sng_30
10.09.2014
16:07
16:40
Sng_31
10.09.2014
17:00
17:30
T6K94
Sng_32
11.09.2014
14:52
15:25
Sng_33
11.09.2014
15:50
16:20
Sng_34
11.09.2014
16:40
17:20
Sng_35
11.09.2014
17:40
18:10
Sng_36
12.09.2014
10:07
10:45
Sng_37
12.09.2014
11:13
11:50
Sng_38
12.09.2014
12:10
12:40
Sng_39
08.09.2014
16:25
17:00
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2. NAKAMURA YÖNTEMİ
Çalışma alanında hakim frekans dağılımını çıkarmak için literatürde Nakamura yöntemi olarak bilinen,
sadece bir noktada üç bileşen gürültü kaydı alınarak uygulanan yöntem uygulanmıştır. Nakamura(1989)
mikrotremor ölçümlerinin derinden değil, yüzeyden ve yüzeye yakın yersel, sismometreye yakın noktalardan
gelen titreşimlerden (trafik, şehir gürültüleri vb.) oluştuğunu varsaymakta ve derinden kaynaklı etkileri ihmal
etmektedir. Nakamura yöntemine göre gürültü titreşimlerinin düşey bileşenleri zemin tabakalarından
etkilenmezler. Buna karşılık yatay bileşenler, zemin tabakalarının sahip olduğu düşük hız ve yoğunluğa bağlı
olarak önemli büyütmelere uğrarlar. Böylece yatay bileşen kayıtların spektrumlarının düşey bileşen
kayıtların spektrumlarına oranlanması zemin transfer fonksiyonunun elde edilmesini sağlar. Bu ölçüm
tekniğinde spektral oran iki yatay ve bir düşey bileşen kullanılarak hesaplanır. Bu tür hesaplanmış spektral
oran H/V spektrumu olarak da adlandırılır.. Nakamura tekniğinde gürültü kaynağının etkilerinin önemli
ölçüde giderildiği düşünülmektedir. Bu nedenle elde edilen transfer fonksiyonu sadece zeminin
karakteristiklerini yansıttığı düşünülür. Yöntem mikrotremorları, yarı sonsuz ortam üzerine uzanan tek
tabakalı bir ortamda yayılan Rayleigh dalgaları yaklaşımı ile açıklamaya çalışmıştır. Şekil 2.1’de H/V grafik
için gerekli veri işlem aşamasını göstermektedir.

Şekil 2.1 Nakamura (1989) tarafından mikrotremor ölçümlerini açıklamak için önerilen basit model.
Z: zemin tabakasının kalınlığı şema
Bu yaklaşıma gore 4 farklı genlik spektrumu tanımlanmıştır. Hs ve Vs; yatay ve düşey, HB ve VB ; düşey ve
yatay yön bileşenlerine ait genlik spektrumlarını göstermektedir. Temel kaya üzerinde yer alan bir
sedimanter tabakanın transfer fonksiyonu, sediman üzerinde elde edilen yatay bileşenin spektrumu HS ile
yakın civarda bulunan temel kaya üzerinde kaydedilen yatay bileşenin spektrumu HB oranlarından
hesaplanabilmektedir.
S1(f)= HS (f)/ HB (f)
(1)
S1 (f) transfer fonksiyonu mikrotremor veya deprem kayıtlarından belirlenebilmektedir.
Rayleigh dalgaları sadece sediman üzerinde kaydedilen düşey bileşen, Vs, tarafından gözlenmekte, temel
kaya üzerindeki düşey bileşende, VB, ise gözlenmemektedir.
SRW (f)=VS (f)/VB (f)

(2)

Yatay ve düşey bileşen spectral oranı temel kaya üzerinde (0.1-20 Hz) 1’e çok yakındır.
HB (f)/ VB (f)=1

3
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S1 (f)/SRW (f) oranı Rayleigh dalgalarının etkisini gidererek zemin transfer fonksiyonunun belirlenmesini
sağlar. Sismometre kullanılarak alınacak tüm ölçümlerde üç bileşenin (yatay ve düşey) spectral oranlarından
zemin hakin periyoduna ulaşılabileceği aşağıdaki formül ile gösterilmektedir.
S1 (f)/SRW (f)=HS(f)/VS (f)

(4)

Şekil 2.2 H/V elde edilmesinde veri işlem örnek
3.VERİ TOPLAMA VE VERİ İŞLEM

Şekil 3.1 Çalışma alanı ve lokasyonlar
Tekirdağ ve civarında alınan tek istasyon mikrotremor kayıtlarında CMG-6_30S_100HZ Hız ölçer özellikli
Güralp sismometreler kullanışmış ve kısa periyotlu kayıtlar alınmıştır. Ölçü noktaları Şekil 3.1’de haritada
gösterildiği gibi 5 km aralıklarla, 30dk ile 60dk arasında değişen süreler halinde veri kaydı
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gerçekleştirilmiştir. Veri kaydı sırasında zemin koşulları, çevresel gürültü kaynaklarından (trafik, elektrik
hattı vb.) mümkün olduğu kadar uzakta olmasına ve dikkat edilmiştir. Arazi ölçümleri sırasında ilk olarak
sismometre kurulumu gerçekleştirildi ve gelen veriler Scream 4.5 programı (veri toplama ve yapılandırma
yazılımı) (Şekil 3.2) aracılığı ile kontrolü sağlandıktan sonra cihaz içerisine kaydedilmiştir. Tüm
lokasyonlardaki kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından toplanan tek istasyon verileri Geopsy
programı aracılığıyla veri işlem aşamasına tabi tutulmuştur.

Şekil 3.2 Scream program ile veri kaydının gösterimi
Veri işlem basamakları sırasıyla;
• Lokasyonlara ait veri kaydı Geopsy programı ile ana ekrana çağrılır.
• Dosya halinde ekrana gelen veri kaydı Table, Graphic gibi komutlar belirlenerek ekranda gösterilir.
• Daha sonra veri işlem basamaklarından biri olan ve elde etmek istediğimiz ana sonuç olarak hakim
frekansı belirleyeceğimiz H/V Ratio’dur.

Şekil 3.3 Geopsy programında H/V sonuç grafiğinin elde edilmesi
4.SONUÇLAR
Tekirdağ ve civarı için alınan tek istasyon mikrotremor kayıtları için her bir noktaya aynı veri işlem
aşamaları ve parametreleri kullanılarak sonuçlar elde edilmiştir. Tüm bu çalışma süresince bölgenin hakim
frekans değerlerini belirli hatlar boyunca çıkarmak amaç edinilmiştir. Alınan 39 nokta üzerinde bölgede
alınmış ölçümler sonucu gösteriyor ki farklı birimlere ait olduğu bilinen noktalar da farklı pik değerleri ve
hakim frekansların farklı çıktığı gözlenmiştir. H/V pik değerleri 0.1 Hz ile 8.0 Hz frekansları aralığındadır.
0.2 Hz ve altında kalan hakim frekans değerleri güvenilirlik sınırı altında kalmaktadır ve bölgeye ait zemin
koşulu hakkında bilgi vermektedir. Şekil 4.1’ de aynı jeolojik birim üzerinde olduğu tespit edilen noktalar
5
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için H/V değerlendirme grafikleri gösterilmektedir. Böylelikle zemin büyütmesi gibi değerlerin yapılar
üzerindeki etkileri tespit edilebilmektedir. Ancak yeterli sayıda ölçüme ulaşılamadığından sonuçlar istenilen
doğrultuda gerçekleştirilememiş ve nihai sonuca varılamamıştır. Bu nedenle önümüzdeki çalışmalar için
ölçüm yapılacak nokta sayısının arttırılması kararı alınmış ve elde edilen sonuçların bu değerlerle bir araya
getirilerek bölge hakkında daha doğru ve kesin yanıt alınması hedeflenmiştir.

Şekil 4.1 Aynı jeolojij birime ait H/V değerlendirme grafikleri (M26 ve M38)
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