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ÖZET:
Çalışma 2014 yılı Kasım - Aralık ve 2015 yılı Ocak ayları veri kayıtları incelenerek hazırlanmıştır. Veri
kayıtları AB 7. Çerçeve Marsite projesi kapsamında Tekirdağ ve çevresinde kurulmuş 8 deprem kayıt
istasyonu ve bir kuyuiçi deprem kayıt istasyonu verilerinden seçilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı arka
plan gürültülerinin Marsite projesi kapsamında bölgeye yerleştirilen Kuyuiçi ve kuyuüstü deprem kayıt
istasyonunda, deprem parametrelerini diğer istasyonlara göre çözüm aşamasında iyileştirme yapıp
yapmadığıdır. Ancak bu kuyuiçi deprem kayıt istasyonu için kayıt kalitesini incelerken arka plan gürültüleri
de dikkate alınmalıdır. Buna göre seçilen veriler Scream 4.5 programı kullanılarak Marsite istasyonlarının
konumları açısından arka plan gürültü modeli incelemesi yapılmış ve gürültü analizi yapılırken de Peterson
(1993) modeli kullanılmıştır. Değerlendirme sırasında bölgede istasyonlarla kaydedilmiş deprem verileri
üzerinde de gürültü gösterilmiştir. Bu veri işlem aşamalarından elde edilen sonuçlar ise deprem kayıt
istasyonlarının, özellikle kuyuiçi ve kuyuüstü sismometrelerin çevresel ve doğal gürültülerden ne kadar
etkilendiğini ve istasyonlarca kaydedilmiş deprem kayıtlarının kalitesi açısından önemli bilgi sağlamıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Kuyuiçi deprem kayıt istasyonu, Gürültü Analizi, Marsite Projesi, Deprem
parametreleri

1.GİRİŞ
2011 yılında başlayan ve halen devam etmek de olan AB 7. Çerçeve Marsite projesi çok ortaklı ve farklı
disiplinleri içermektedir. Bu proje kapsamında Tekirdağ ve civarında kuyuiçi ve kuyuüstü olmak üzere
deprem kayıt istasyonları kurulmuştur. Marsite veri kayıt istasyonlarını gösteren harita Şekil 1.1’de
gösterilmiştir.
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Şekil 1.1 Marsite deprem kayıt istasyonları lokasyonlarını gösteren harita
Proje kapsamında kurulmuş bu istasyonlar ( kuyuiçi (borehole) ve kuyuüstü) farklı çalışmaları da
hedeflemektir. Bunlardan başlıcaları; mikrotremor dizilimi ile 1-B yer altı S dalga hız yapısını çıkarmak,
deprem loksayonlarının iyileştirilmesi, yüzey ve yakın alan sismik dalga efektlerini saptamak, Ana Marmara
Fay zonundaki stres değişimlerini, kayıtlarda meydana gelebilecek herhangi bir değişimi sürekli ölçümlerle
gözlemlemek, bölgedeki sismik aktivitenin ve tektonik yapının daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Ancak tüm
bu araştırma çerçevesinde veri kayıt kalite açısından arka plan sismik gürültü analizi de yapılmalıdır.
İstasyonlardaki gürültü seviyesine göre mikro ve ultra-mikro deprem veri kaydı değişmektedir.
Bu çalışmada, Marsite projesi ile Tekirdağ ve civarında kurulmuş biri kuyuiçi(borehole) ve kuyuüstü olmak
üzere 9 adet istasyon bulunmaktadır ve arka plan sismik gürültü seviyesi belirlenmeye çalışılmıştır. Başta
kuyuiçi istasyonu olmak üzere her istasyondaki tüm bileşenler için gündüz (13:00-14:00) saatleri için güç
yoğunluğu spektrumu hesaplanmış ve Peterson (1993) tarafından hazırlanmış gürültü modeli ile
karşılaştırılmıştır. Gürültü spektrumu 0.01-0.1 Hz, 1.0-1.0 Hz ve 1.0-10 Hz olmak üzere üç farklı frekans
bandına ayrılmaktadır. İstasyonlarda gözlenen güç yoğunluk spektrum grafiklerinde gürültülerin NHNM
(New High Noise Model) ve NLNM (New Low Noise Model) aralığında kaldığı görülmektedir. Yine de her
bileşen için uzun periyodlarda gürültünün arttığı ve yatay bileşenlerin özellikle gündüz saatlerinde yüksek
oranda gürültü içerdiği gözlemlenmiştir. Şekil 1.2’de 2014 yılı Kasım ayına ait bir deprem verisi ve aynı
kayda ait gürültü spektrum grafiği Şekil 1.3’de gösterilmektedir.
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Şekil 1.2 20141107-Mürefte Açıkları-Tekirdağ M:2.8 depremi Scream 4.5 programında gösterimi

Şekil 1.3 20141107-Mürefte Açıkları-Tekirdağ M:2.8 depremi Güç Yoğunluk Spektrumu
2.GÜRÜLTÜ MODELLERİ
İlk arka plan gürültü analizi Brune ve Oliver (1959) tarafından düşük genlikli sinyallerin daha net ayırt
etmek amacıyla başlatılmıştır. Bu model çalışmasında öncelikli olan kısa periyodlar üzerinde olmuştur.
Genlik değişimlerinin 5sn den küçük periyodlar da aniden arttığı, asıl yükselimin ise 5-8 sn arasında olduğu
gözlenmiştir. Bu periyodlardaki değişimin sebebi ise mikroseismdir. Model çalışmalarını Pomeroy (1959),
Franti (1962), Sutton ve Oliver (1964), Pomeroy (1969), Franti (1972), Peterson (1980), Rodgers (1987) ve
Peterson (1993) şeklinde devam etmiştir. Günümüzde kullanılan Peterson (1993) modeli yeryüzündeki
düşük gürültü seviyesinden elde edilen gürültü spektrumu ile gürültü seviyesi yüksek bölgelerdeki kayıtların
spektrumları hesaplanarak ve üst üste bindirilerek oluşturulmuştur. (Şekil 2.1)
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Şekil 2.1 Peterson (1993), yüksek ve düşük gürültü seviye kayıtlarına ait spektrumlardan elde edilen
gürültü modeli.
Gürültü içeren periyod aralıklarında 1 sn ve daha düşük olanlar insan etkisi ve rüzgar olarak
değerlendirilir ve 1 sn üzerindeki periyodlarda gözlenmezler. Bernard (1938), 7 sn civarında gözlenen
artış mikrosismik pikleri işaret etmektedir. Hasselmann (1963) 14 sn civarındaki ikinci pikin kaynağı
okyanuslardaki fırtınalar ve bunlara bağlı rüzgârlardır, 15-40 sn arasında gürültü minimum seviyesine
inmektedir ve 40 sn den sonra tekrar artış göstermektedir. Sorrells (1971) ve Sorrells ve diğ., (1971) 20 –
100 sn periyodları arasındaki atmosferik düzensizliklerin etkili olduğunu göstermişlerdir. Müller and
Zürn (1983) daha uzun peryodlardaki gürültünün kaynağı olarak gravitasyonel değişim gösterilmektedir.
3.MARSITE İSTASYONLARI ARKA PLAN GÜRÜLTÜ ANALİZİ
Marsite projesi ile bölgeye yerleştirilmiş olan istasyonlar geniş-band özellikli cihazlardır ve
milisaniyelere kadar olan band aralığı gözlemlenebilmektedir. Bu çalışma için 2011 Kasım – Aralık ve
2015 Ocak aylarına ait deprem kayıt istasyon verileri, öncelikli olarak kuyuiçi istasyon kayıtları
seçilmiştir ve kullanılan istasyonlara ait bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. İstasyon kayıtları her ay için
aynı dönem ve aynı saat aralıklarını içermektedir. Her istasyondaki bileşenler yatay ve düşeyler ayrı ayrı
olmak üzere gündüz (13:00-14:00) saatleri arası verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Spektrumları
hesaplanan verilerin genlikleri dB cinsinden alınmış ve Peterson (1993) gürültü modeline yerleştirilmiş
bunun sonucunda da sayısal değerlere ulaşılmıştır.
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Tablo 1. Marsite deprem istasyonlarına ait bilgiler

4. SONUÇLAR
Marsite sismik istasyonlarının gürültü analizi sonuçlarına bakıldığında belirlenen saat aralıklarındaki
fark, özellikle kuyuiçi ve kuyuüstü istasyonda daha net görülmektedir. Bunun nedeni olarak gündüz
saatlerinde çevresel (insan aktivitesi vb.) gürültünün artmasıdır. Kuyuüstü istasyon konumu itibari ile
deniz seviyesinde olması, denizel gel-git olayından ve çeşitli çevresel etkiye maruz kalıyor olması bu
sonuçları doğurmaktadır. Kuyuiçi (Borehole) ve kuyuüstü istasyon aynı lokasyonda yer almaktadır.
Grafiklerden de anlaşılacağı gibi1.5 Hz sonra gürültü seviyesinin hem kuyuiçi hem de kuyuüstü
istasyonda arttığı ve yine Sntz istasyonunun 0.1 Hz altında gürültü modeli aralığından sapma ve
uyumsuzluk olduğu gözlenmiştir. Diğer aylara ait gürültü spektrum grafikleri incelendiğinde buna
benzer durumlara rastlanmış, yatay ve düşey bileşenler arasında uyum olduğu ve elde edilen grafiklerden
bazılarının Peterson (1993) modelinde belirlenen NHNM (New High Noise Model) ve NLNM (New
Low Noise Model) sınırlar içerisinde kaldığı gözlenmiştir. 2014 Aralık ayın ait veri grafiklerinde de
farklı bir frekans aralığında değişimin olduğu ve bu değişimin nedeni olarak mikrosismik hareketlilik
olarak düşünülebilir.
Güç yoğunluk spektrumları üzerinde belirle frekans değerlerinde, kullanılan istasyon verilerine göre,
bazı frekans değişimleri mevcuttur. Bunlar;
2014_11_07-21

a)

b)
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2014_12_07-21

c)

d)

2015_01_07-21

e)

f)

Şekil 4.1. a),b),c),d),e),f) Kuyuiçi (borehole) ve kuyuüstü sismik istasyonlarının tarihsel olarak yatay ve
düşey bileşen güç yoğunluk spektrum grafikleri

Yukarıda incelenen dönemsel verilerin güç yoğunluk spektrum grafikleri yer almaktadır. Ancak yapılan
çalışmada istenilen sonuçlara tam olarak ulaşılamamıştır. Bu nedenle veri aralığının daha geniş seçilerek
ve mevsimsel farklılıkları da inceleyebilmek amaçlı gelecek çalışmalara zemin oluştumuştur.
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