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(deniz.ertuncay@boun.edu.tr)
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Özet

Abstract

Anizotropik ortamdaki sismik kaynaklar izotropik ortamdakilere göre daha karmaşık moment tensörü yapısına sahiptirler. İzotropik ortamdaki kayma şeklinde
oluşan depremler tamamen iki kuvvet çifti (DC) özelliğine sahip moment tensörler üretirler. Anizotropik ortamdaki kayma şeklinde oluşan depremler (shear source) ise iki kuvvet çiftine ek olarak, izotropik (ISO)
ve telafi edilmiş doğrusal vektör dipolleri (CLVD) bileşenlerini üretir. Moment tensörde bulunan DC, CLVD
ve ISO yüzdeleri anizotropinin yönelimine ve büyüklüğüne bağlıdır.
Bu çalışmada düşey atımlı fay türü seçilmiştir. Bu
fay türleri enine izotropik, ortotropik ve monoklinik
simetri sınıflarına sahip altı farklı materyalden oluşan
ortamlara uygulanmıştır. Anizotropik elastisite tensörü
olası bütün açılarda döndürülmüş ve her döndürmede
oluşan yeni elastisite tensörü kullanılarak moment tensörler üretilmiştir. Bu sayede anizotropinin yönelimi ile
fayın yönelimi arasındaki açılar değiştirilmiş ve sonuçları gözlenebilmiştir. Sonrasında bu moment tensörlerin moment tensör çözümleri yapılmış ve ISO, CLVD
ve DC bileşenleri bulunmuştur. DC ve CLVD bileşenlere ait grafikler çizdirilmiştir. DC bileşeni kullanarak
fay düzlemi oryantasyonu bulunmuş ve orjinal fay düzlemi parameterlerinden olan sapmaları hesaplanmıştır.
Böylelikle anizotropik ortamın fay düzlemi parametreleri üzerindeki etkisi bulunmuştur.
Tüm bu yüzdeler ve kayma miktarındaki değişimler anizotropi miktarına göre değişeceği için anizotropi
miktarını da belirlenir. Verilen anizotropik materyalin
en yakın izotropik uzaya ulan uzaklığı bulunmuştur. P
ve S dalgası anizotropileri bulunmuş ve P ve S dalgası
azinotropi yüzdelerinin elastisite tensörlerinin izotropik uzaya ulan uzaklıkları ile ilişkilendirilmiştir. P dalgası anizotropi yüzdesi ve elastisite tensörlerinin izotropik uzaya olan uzaklıklarının fay parametrelerindeki
değişmde ve iki kuvvet çifti olmayan kaynağın yüzdesi
arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Seismic sources in anisotropic medium have more
complex moment tensor structures compared with the
moment tensors of isotropic medium. Shear sources in
an isotropic focal medium generate pure double-couple
(DC) moment tensors. However in an anisotropic medium, shear sources can generate moment tensors with
DC, compensated linear vector dipole (CLVD) and isotropic (ISO) components. The DC, CLVD and ISO percentages of a moment tensor depend on the magnitude
and the orientation of the anisotropy.
In this study, we choose dip-slip fault in a medium
of different anisotropy classes; transversely isotropic,
orthotropic and monoclinic. We rotated the anisotropic
elasticity tensors of the medium for every possible orientation and evaluate the moment tensors of each cases.
By rotating anisotropic elasticity tensors we can observe
the effects of rotated source medium for fixed fault parameters. Then moment tensor decomposition is applied
and DC, CLVD and ISO components are found. We plot
the CLVD and ISO percentages of the moment tensors
generated by anisotropy classes. By using the DC components, first we obtained fault plane orientation then
we calculate the deviation from the original fault mechanism. Effects of anisotropy of the source region on
calculated fault parameters are found.
Distance from isotropic space of given anisotropic
elasticity tensor and P/S wave velocity anisotropy percentages are measured. These percentages are proportional to the distance from isotropy. There is a correlation between distance to isotropy and P wave anisotropy
with variation of fault plane parameters and percentages
of non-DC components of earthquake source.
Keywords:
earthquake source, anisotropic focal region, fault plane
parameters
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Giriş

Anahtar Kelimeler:
Sismolojide deprem kaynağı çözümü yapılırken genellikle kaynak ortamının izotropik olduğu varsayılır. Ama
deprem kaynak ortamı anizotropik özellikler sergiyele-

deprem kaynağı, anizotropik fay kaynağı, fay parametleri
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bilir; tabakalı ve/veya belirli yönlerde çatlakları olan ortam. Kaynak ortamının anizotropisinin, hesaplanan moment tensör üzerinde etkileri vardır (Aki 1980). Hesaplanan fay parametreleri (fay düzleminin yönü, kayma
yönü gibi) anizotropik kaynak etkisiyle değişebilir. Bu
makalede, anizotropik deprem kaynağının fay parametreleri üzerindeki etkisini ve moment tensörün ne kadar
iki kuvvet çifti olmayan (non-DC) bileşkesinin ortaya
çıktığını araştırdık. Bu etkileri bulabilmek için önce moment tensörün ayrıştırılması gereklidir. Ayrıştırma yöntemi için Knopoff (1970) ve Fitch (1980) önerdikleri
metodlar kullanıldı. Moment tensörleri ayrıştırarak çeşitli anizotropik materyallerin ürettiği iki kuvvet çifti
(DC) ve non-DC deprem kaynağı yüzdelerini ve fay
paratmelerindeki değişimlere bakıldı. Enine izotropik
(TI), ortotropik ve monoklinik simetri sınıfına sahip çeşitli malzemelerin elasitisite tensörlerini kullanarak ve
deprem kaynağını düşey atımlı fay alarak farklı moment
tensörler oluşturuldu. Deprem kaynağını sadece bu materyallerden oluşuyormuş gibi düşünüldü ve bu materyali bütün olası yönlerde döndürerek her bir döndürme
için yeni bir moment tensörü hesaplandı. Daha sonra her
bir moment tensörü ayrıştırıldı ve DC, non-DC deprem
kaynağı yüzdeleri ve moment tensörün DC kısmını kullnarak fay parametrelerindeki değişimleri bulundu.
Elastisite tensörünü döndürmedeki asıl amaç fay
kaynağında bulunan materyalin tabakalanma yönlerindeki değişimin modellenmesidir. Olası bütün açılarda
elastisite tensörü döndürüldü. Her bir döndürme işleminde elde edilen yeni anizotropik materyalden oluşmuş fay alanındaki tabakaların yönelimleri değiştirilmiş oldu. Döndürme işlemi fay kaynağındaki materyalin tabakalanmasını temsil ettiği için sabit bir fay atım
geometrisinde tabakalanan materyalin moment tensörü
üzerindeki etkileri gözlenebildi. Her döndürme işleminden sonra oluşturulan yeni moment tensör kullanıldı. Bu
sayede olası bütün tabakalanma yönlerinin moment tensörü ve fay parametreleri üzerindeki etkileri gözlenildi.
Daha sonra DC, non-DC kaynak yüzdeleri ve fay parametrelerindeki değişimleri kullanılan elastisite tensörlerinin izotropik uzaya olan uzaklıkları ile olan ilişkisine
bakıldı.
CLVD ve ISO deprem kaynaklarının iki olası sebebi vardır; kaynaktaki hacimsel değişimler veya kaynaktaki anizotropi. ISO kaynağı basit bir şekilde patlama veya çökme olarak açıklanabilirken CLVD kaynağının açıklaması bu kadar basit değildir. Düzlemsel
olmayan faylar, aynı anda kırılan komşu faylar veya
deprem anında elastik özelliklerini değiştiren deprem
kaynağındaki materyaller CLVD oluşturabilir (Frochlic 1989; Kawakatsu 1991). CLVD kaynağının diğer
bir kaynağı ise anizotropik deprem kaynağında meydana gelmiş kayma şeklinde oluşan depremlerdir (Rößler 2007; Vavryčuk 2007).
CLVD ve ISO yüzdeleri hem pozitif hem negatif
olabilirler. Pozitif ve negatif işaretleri kuvvetlerin yönünü işaret eder. Pozitif ISO bir deprem kaynağında
kuvvet merkezden dışarı doğrudur. Pozitif CLVD kay-

nağında ise iki adet dipol kuvvet dışarıdan merkeze
doğru bir kuvvet uygularken diğer kuvvetlerin iki katı
büyüklüğündeki bir dipol ise merkezden dışarıya doğru
bir kuvvet uygular. Negatif CLVD ve ISO kaynaklarda
ise kuvvet yönleri yer değiştirir.

Şekil 1. CLVD ve ISO Deprem Kaynaklarının Gösterimi. Şekildeki kuvvet yönleri ile oluşmuş bir deprem pozitif CLVD
ve ISO bileşen üretir.
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Moment Tensörünün Oluşturulması

Anisotropik deprem kaynağı ortamında moment tensörünün oluşturulabilmesi için bilinmesi gereken değişkenler aşağıdaki gibidir,
1. Kayma vektörü (u)
2. Fay normali (v)
3. Kaynak ortamının elastisite tensörü (C)
4. Kayma miktarı (D (m))
5. Kırılan fay alanı (S (km2 )).
Kayma vektörü u ve fay normali v vektörleri fayın
doğrultu, dalım ve kayma açıları kullanılarak üretilir. Bu
vektörler birim vektör alınmıştır. Elastisite tensörü, C,
dördüncü dereceden bir tensör olup deprem kaynağındaki materyallerin elastik özelliklerini tanımlar. Kayma
miktarı D depremin kayma miktarını metre cinsinden S
ise depremin kırdığı alanı km2 cinsinden verir. Kayma
miktarı ve kırılan fay alanı sırasıyla 1 m ve 1 km2 olarak
alınmıştır.
Moment tensör, m, bu parametrelerin (1) denklemindeki ilişkisi ile belirlenir (Aki 1980),
m pq = Cqpkl vk ul DS.

(1)

Kayma vektörü, fay normali, kayma miktarı ve kırılan fay alanı kullanılarak fay vektörü, d, (3) numaralı
denklemdeki gibi elde edilir.
Bu makalede bütün vektörler TI elastisite tensörün
doğal kordinat sistemi olan z ekseninin sonsuz katlanmalı rotasyon ekseni yönünde olduğu şekilde alınmıştır.
Elastisite tensörü rotasyon matrisi A kullanılarak bütün
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özdeğer olup ai = (aix , aiy , aiz )T ’daki ortonormal özvektöre karşılık gelir. Moment tensörü şu şekilde yazabiliriz:

olası Euler açıları kullanılarak döndürülmüştür. Elasitisite tensörürnün döndürülmesi 2 numaralı denklemdeki
gibidir,
0

Ci jkl = Ami An j A pk Aql Cmnpq .

(2)

M = a1

Moment tensörürün üretimi aşağıdaki gibi yapılmıştır,


a1x
= a1y
a1z


0
a1x
0  a2x
m3 a3x


a1z
a2z 
a3z
(6)
Köşegenleştirilmiş moment tensörünün, m, en büyük özdeğeri m3 , en küçük özdeğeri ise m1 ile gösterilir. Köşegenleştirilmiş moment tensörünün elemanları
M’nin özdeğelerine karşılık gelir. Artık M’ye ayrıştırma
yöntemlerini uygulayabiliriz.

1. Seçilen fay türüne göre d oluşturulmuştur,
d = DS(u1 v1 , u2 v2 , u3 v3 , u2 v3 + u3 v2 , u1 v3 + u3 v1 , u1 v2 + u2 v1 )T

(3)
2. Elastisite tensörü (2) denklemi kullanılarak bütün
olası Euler açıları (Ek A) kullanılarak her bir açı
kombinasyonu için yeniden oluşturulmuştur,

3. Döndürülmüş elastisite tensörü, C0 , fay vektörü, 
m1
d, ile çarpılarak m vektörü elde edilmiştir,

M = Cd

 T
a1
a2 a3 m aT2 
aT3

a2x a3x m1 0
a2y a3y   0 m2
a2z a3z
0
0


0
0

(4)

0
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0

a1y
a2y
a3y



  ∗
0
tr(M)
0
0
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1

0 =3
0
tr(M)
0 + 0
m3
0
0
0
tr(M)

0
m∗2
0


0
0
m∗3

(7)
Moment tensörün izi (trace) tr(M) = m1 + m2 + m3
şeklindedir. (7) numaralı denklemin ilk bölümü izotropik kısma ikinci bölümü ise deviatorik kısma karşılık
gelir. Bu ayrıştırma yöntemi tek değerlidir (unique).

Dördüncü dereceden bir tensör olan C işlem kolaylığı açısından 6B uzayda tanımlanan ikinci
dereceden bir matrikse dönüştürülmüştür. Ortamın özelliğini tanımlayan C indisli olarak yazıldığında tensör, koyu olarak yazıldığında matriks
formunda gösterilmiştir.

m1 + m2 + m3
3
1
= mi − tr(M)
3

m∗i = mi −

4. Vektör olan m moment tensöre, M, dönüştürülür,

(8)

5. Moment tensör ayrıştırılarak ±%CLV D ±%ISO
bulunmuştur. Ayrıca fay parametreleri M’in iki Şimdi deviatorik kısmı DC ve CLVD kısımlarına ayırakuvvet çifti (DC) kısmı kullanılarak yeniden elde biliriz.
Deviatorik kısıma ait özvektörler arasındaki ilişki
edilmiştir. Bu işlemler 3. bölümde anlatılmıştır.
şu şekildedir: m∗3 ≥ |m∗2 | ≥ |m∗1 |. Bu kısım 8 numaralı
Elastisite tensörünü döndürmekte asıl amaç sabit bir denklemdeki gibi yazılabilir,
fay mekanizması için değişen yönelimlerdeki anizotropik özelliğe sahip elastisite tensörünün yarattığı etkileri
incelemektir.
Vektör formunda ifade edilen m’nin matris formunda yazılımı (5) numaralı denklemde gösterilmiştir.

m11
M = m12
m13

3

m12
m22
m23


m13
m23 
m33

 ∗
m1
0
0

0
m∗2
0



0
−η
0  = m∗3  0
m∗3
0


0
0
η − 1 0
0
1

(9)

(9) numaralı denklemde kullanılan η’nın özvektörlerle
olan ilişkisi; η = −m∗1 / m∗3 ve η − 1 = m∗2 / m∗3 olarak tanımlanır. DC ve CLVD kısmın ayrıştırma işlemi
şu şekilde yapılır,

(5)


−η
0
0

Moment Tensörünün Ayrıştırılması

m∗3 



0
0
0
∗
η − 1 0 = m3 (1 − 2η) 0
0
1
0



0 0
−1
∗
−1 0 + m3 η  0
0 1
0


0 0
−1 0 .
0 2

(10)
Köşegenleştirilmiş moment tensörü m’yi kendi kordinat sisteminde gösterirsek, M’nin ayrıştırma işlemi şu
şekilde olur,

Ayrıştırma yöntemleri fayların fiziksel özelliklerinin
anlaşılması amacıyla geliştirilmiştir. Biz bu makalede
Knopoff (1970) ve Fitch (1980) yöntemlerini kullandık.
Moment tensör ISO, CLVD ve DC parçalarına ayrılmıştır.
Ayrıştırma işlemi yapılmadan önce M’in köşegenleştirilmesi gereklidir. Bunu yapmak için M kendisinin
ortonormal özvektörleri baz alınarak gösterilmiştir. mi ;

1
M = (m1 + m2 + m3 )I + m∗3 (1 − 2η)(a3 a3 − a2 a2 )
3
+ m∗3 η(2a3 a3 − a2 a2 − a1 a1 ).
(11)
3
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3 x 3’lük birim matris I ile gösterilmiştir. NonDC özelliklerden olan sapmayı bulmak için η kullanılır
(Dzienwnski 1981).

=

Deprem Kaynağındaki Anizotropik Materyaller

1 Tr(M)
· 100
3 m∗3

(12) Deprem kaynağının oluşturulmasında enine izotropik,
ortotropik ve monoklinik simetrilere sahip elastisite ten%CLV D = 2η(100 − |ISO|)
(13) sörleri kullanılmıştır. Moment tensörü oluşturmak için
%DC = 100 − |ISO| − |CLV D|.
(14) bu elastisite tensörleri ile birlikte ’düşey atımlı fay’ fay
türü olarak seçilmiştir (Doğrultu, dalım ve kayma açıları
Moment tensörün DC kısmını kullanarak ise fay para- 90◦ alınmıştır).
metreleri tekrardan hesaplanır.
Kayma miktarı, D, ve kırılan fay alanı, S, 1 m ve 1
km2 olarak alındığında kullanılan oluşturulan d aşağı4 Moment Tensörün Özdeğerleri daki gibi olur,


Moment tensörü ,M, aşağıdaki gibi de yapılabilir,
0
0
0
1
0 .
d= 0
%ISO

M pq = µA(u p vq + uq v p )

(15)

Bu makalede beş TI, bir ortotropik ve bir monoklinik
simetrilere sahip elasitiste tensörleri kullanılmış(15) numaralı denklem iki kuvvet çiftini açıklayan
tır.
TI
simetriye sahip beş materiyal sırasıyla Gnays
ikinci dereceden bir tensördür. Bu tensör gerçek değer(Rabbel
2004), amfibolit (Takanashi 2001), şist (Godflere sahiptir ve simetriktir. Gerçek özdeğerler ve ortogorey
2000),
fillit (Godfrey 2000) ve kayraktır (Godfrey
nal özvektörler verir. Özdeğerler (-1,0,1) ile ortantılıdır
2000).
Ortotropik
materiyal granit (Lebedev 2004), mo(Herrmann 1989). DC özelliğe sahip bir moment tensönoklinik
materyal
ise
sanidin (Waeselmann 2016) olarak
rün özellikleri şunlardır.
seçilmiştir. Kullanılan elastisite tensörlerinin elemanları
i. Moment tensörün bir özdeğeri sıfırdır.
Tablo 5’de görülebilir.
ii. Özdeğerlerin toplamı sıfırdır (İzi (trace) sıfırdır).
Moment tensör M pq ’nun özvektörleri olan t, b ve p
aşağıdaki gibi tanımlanır ve sırasıyla pozitif, sıfır ve negatif özvektörleri tanımlar,
1
t = √ (v + u)
2
b = v×u
1
p = √ (v − u).
2

Ci j
11
12
13
15
22
23
25
33
35
44
46
55
66

(16)

Fay normali, v, ve kayma vektörü, u, birim vektörlerdir.
Bu terimleri karşılaştırarak kayma vektörü ve fay
normalini şu şekilde tanımlarız:

Gnays
102.7
25.1
25.2
0
102.7
25.2
0
71.8
0
26.9
0
26.9
38.8

Amfibolit
123.1
45.6
42.8
0
123.1
42.8
0
160.7
0
43.3
0
43.3
38.8

Şist
113.8
30.2
23.0
0
113.8
23.0
0
88.5
0
29.9
0
29.9
41.8

Fillit
120.2
30.3
23.9
0
120.2
23.9
0
97.9
0
32.3
0
32.3
45.0

Kayrak
123.3
31.3
40.4
0
123.3
40.4
0
80.5
0
21.1
0
21.2
46.0

Granit
72.3
21.3
23.8
0
69.0
22.1
0
75.1
0
27.3
0
26.5
24.9

Sanidin
69.3
41.6
24.0
0.3
176.2
14.3
-9.4
160.8
7.1
19.2
-11.5
19.4
33.4

Tablo 1. Kullanılan Elastisite Tensörleri.

1
u = √ (t + p)
2
1
v = √ (t − p)
2

(17)

Kullanılan elastisite tensörlerinin görselleştirilmesi
için uzaklık fonksiyonu kullanılmıştır (Diner 2011).
Uzaklık fonksiyonu sayesinde deprem kaynağındaki ta1
u = √ (t − p)
bakların yönelimini görselleştirmek mümkün olmuştur.
2
(18) Uzaklık fonksiyonunda materyallerin monoklinik uzaya
1
olan uzaklığı hesaplanmıştır. Monoklinik simetri sınıfı
v = √ (t + p)
2
diğer simetri sınıflarının üst sınıfı olmakla birlikte tek
şeklinde tanımlanır. Formüllerdeki pozitif ve negatif işa- bir ayna düzlemine sahiptir. Bu özelliği onun görselleşretler kayma vektörünün ve fay normalinin seçimiyle tirilmesini mümkün kılar. Tablo 5’de verilen materyallerin uzaklık fonksiyonu grafikleri Şekil 2’de görülebilir.
alakalı olarak yer değiştirir.
Yardımcı düzlem ise

4

yarlıdır. Bu sebepten dolayı ortotropik ve monoklinik simetrilerdeki materyallerin moment tensör ayrıştırma sonuçları bilindik yöntemler kullanılarak bir küre üzerinde
gösterilemez. Bunun sebebi 1. ve 2. Euler açıları olan ψ
ve φ ’ın (Ek A) her bir varyasyonu için 365 farklı θ açısı
olamsı ve her farklı θ açısında farklı moment tensör ayrıştırma sonucunun olmasıdır.
Bu sorunun üstesinden gelmek için her bir sabit ψ
ve φ olasılığı için 365 farklı θ açısındaki sonuçları iki
farklı şekilde ele alınmıştır. Birinci yöntemde sabit ψ
ve φ için değişen θ açısındaki en büyük sonuç alınıp
çizdirilmiştir. Buradaki amaç ortam anizotropisinin sonuçlardaki en büyük değişimi nasıl yarattığını anlamaktır. İkinci yöntemde ise değişen θ açısındaki ortalama
sonuç alınmıştır. Buradaki amaç ise anizotropik kaynak
ortamının yarattığı ortalama bir etkiyi gözlemektir.
Grafiklerin çizdirilmesindeki asıl amaç CLVD ve
ISO yüzdelerinin hangi doğrultularda maksimum değerleri aldığını görmektir. Doğrultu, dalım ve kayma açıları
da aynı amaçla çizdirilmiştir.

6.1

Enine İzotropik Materyaller

Kullanılan enine izotropik materyallerin +CLV D ve
+ISO yüzde grafikleri bu bölümde görülebilir.

Şekil 2. Kullanılan materyallerin uzaklık fonksiyonları. Lacivert alanlar oryantasyonun ayna düzleminin normalini temsil
eder. Enine izotropik materyallerde tabakaların yatay yönelimler görülebilir. Ortotropik anizotropiye sahip granit materyalinde birbirine dik üç ayna düzlemi görülebilir. Monoklinik
özelliğe sahip sanidin materyali her ne kadar ortoropik materyaller gibi birbirine dik üç ayna düzlemi varmış gibi gözükse
de uzaklık fonksiyonu sadece bir bölgede sıfır değerini alır.
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6.1.1

Gnays

Gnays materyaline ait +CLV D ve +ISO yüzde grafikleri Şekil 3 ve Şekil 4’de görülebilir.

Anizotropiden Doğan CLVD ve
ISO Yüzdeleri

Olası tüm yönlerde döndürülerek elde edilen yeni elastisite tensörleri kullanılarak oluşturulan moment tensörler
her seferinde moment tensör ayrıştırmasına sokulmuş ve
doğrultu, dalım ve kayma açıları ve CLVD ve ISO yüzdeleri bulunmuştur. Bunun dışında elastisite tensörlerinin izotropik uzaya olan uzaklıkları ve P dalga hızı anizotropi yüzdeleri de hesaplanmıştır. Bu bölümde bütün
sonuçlar verilmiş ve 7. Bölümde bu sonuçların anlamları üzerine yoğunlaşılmıştır.
Enine izotropik simetrideki materyaller 3. Euler
açısı olan θ (Ek A) açısına duyarlı olmadığından dolayı
küre üzerinde gösterilmeleri mümkündür. Ortotropik ve
monoklinik simetrilerdeki materyaller ise θ açısına du-

Şekil 3. Gnays materalinin +CLV D grafiği. Kırmızı ok (u) ve
yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir. Kırmızı renkli
alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi renkli alanlar az
yüzdeleri ifade eder. ψ açısı soldan sağa doğru artarken φ açısı
kuzey kutpundan güney kutbuna doğru artar.
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Şekil 6. Amfibolit materalinin +ISO grafiği. Kırmızı ok (u) ve
yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir. Kırmızı renkli
alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi renkli alanlar az
yüzdeleri ifade eder. ψ açısı soldan sağa doğru artarken φ açısı
kuzey kutpundan güney kutbuna doğru artar.

6.1.3

Şist

Şist materyaline ait +CLV D ve +ISO yüzde grafikleri
Şekil 7 ve Şekil 8’de görülebilir.
Şekil 4. Gnays materalinin +ISO grafiği. Kırmızı ok (u) ve
yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir. Kırmızı renkli
alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi renkli alanlar az
yüzdeleri ifade eder. ψ açısı soldan sağa doğru artarken φ açısı
kuzey kutpundan güney kutbuna doğru artar.

6.1.2

Amfibolit

Amfibolit materyaline ait +CLV D ve +ISO yüzde grafikleri Şekil 5 ve Şekil 6’de görülebilir.

Şekil 7. Şist materalinin +CLV D grafiği. Kırmızı ok (u) ve
yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir. Kırmızı renkli
alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi renkli alanlar az
yüzdeleri ifade eder. ψ açısı soldan sağa doğru artarken φ açısı
kuzey kutpundan güney kutbuna doğru artar.

Şekil 5. Amfibolit materalinin +CLV D grafiği. Kırmızı ok (u)
ve yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir. Kırmızı renkli
alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi renkli alanlar az
yüzdeleri ifade eder. ψ açısı soldan sağa doğru artarken φ açısı
kuzey kutpundan güney kutbuna doğru artar.

Şekil 8. Şist materalinin +ISO grafiği. Kırmızı ok (u) ve yeşil
ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir. Kırmızı renkli alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi renkli alanlar az yüzdeleri ifade eder. ψ açısı soldan sağa doğru artarken φ açısı
kuzey kutpundan güney kutbuna doğru artar.

6.1.4

Fillit

Fillit materyaline ait +CLV D ve +ISO yüzde grafikleri
Şekil 9 ve Şekil 10’de görülebilir.
6

Şekil 11. Kayrak materalinin +CLV D grafiği. Kırmızı ok (u)
ve yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir. Kırmızı renkli
alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi renkli alanlar az
yüzdeleri ifade eder. ψ açısı soldan sağa doğru artarken φ açısı
kuzey kutpundan güney kutbuna doğru artar.

Şekil 9. Fillit materalinin +CLV D grafiği. Kırmızı ok (u) ve
yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir. Kırmızı renkli
alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi renkli alanlar az
yüzdeleri ifade eder. ψ açısı soldan sağa doğru artarken φ açısı
kuzey kutpundan güney kutbuna doğru artar.

Şekil 12. Kayrak materalinin +ISO grafiği. Kırmızı ok (u) ve
yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir. Kırmızı renkli
alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi renkli alanlar az
yüzdeleri ifade eder. ψ açısı soldan sağa doğru artarken φ açısı
kuzey kutpundan güney kutbuna doğru artar.

6.2

Ortoropik Materyal

Kullanılan ortotropik materyal olan granitin maksimum
ve ortalama +CLV D ve +ISO yüzde grafikleri bu bölümde görülebilir.
Şekil 10. Fillit materalinin +ISO grafiği. Kırmızı ok (u) ve
yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir. Kırmızı renkli
alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi renkli alanlar az
yüzdeleri ifade eder. ψ açısı soldan sağa doğru artarken φ açısı
kuzey kutpundan güney kutbuna doğru artar.

6.1.5

Maksimum +CLV D ve +ISO grafikleri Şekil 13 ve
Şekil 14’de, ortalama +CLV D ve +ISO grafikleri Şekil
15 ve Şekil 16’de verilmiştir.

Kayrak

Kayrak materyaline ait +CLV D ve +ISO yüzde grafikleri Şekil 11 ve Şekil 12’de görülebilir.

Şekil 13. Granit materalinin maksimum +CLV D grafiği. Kırmızı ok (u) ve yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir.
Kırmızı renkli alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi
renkli alanlar az yüzdeleri ifade eder. Her bir sabit ψ ve φ
açısı için değişken θ açısındaki en büyük değer çizdirilmiştir.
ψ açısı soldan sağa doğru artarken φ açısı kuzey kutpundan
güney kutbuna doğru artar.
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Şekil 16. Granit materalinin ortalama +ISO grafiği. Kırmızı
ok (u) ve yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir. Kırmızı renkli alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi renkli
alanlar az yüzdeleri ifade eder. Her bir sabit ψ ve φ açısı için
değişken θ açısındaki en büyük değer çizdirilmiştir. ψ açısı
soldan sağa doğru artarken φ açısı kuzey kutpundan güney
kutbuna doğru artar.

6.3

Monoklinik Materyal

Kullanılan monoklinik materyal olan sanidinin maksimum ve ortalama +CLV D ve +ISO yüzde grafikleri bu
bölümde görülebilir.
Şekil 14. Granit materalinin maksimum +ISO grafiği. Kırmızı
Maksimum +CLV D ve +ISO grafikleri Şekil 17 ve
ok (u) ve yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir. Kır- Şekil 18’de, ortalama +CLV D ve +ISO grafikleri Şekil
mızı renkli alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi renkli 19 ve Şekil 20’de verilmiştir.
alanlar az yüzdeleri ifade eder. Her bir sabit ψ ve φ açısı için
değişken θ açısındaki en büyük değer çizdirilmiştir. ψ açısı
soldan sağa doğru artarken φ açısı kuzey kutpundan güney
kutbuna doğru artar.

Şekil 17. Sanidin materalinin maksimum +CLV D grafiği. Kırmızı ok (u) ve yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir.
Kırmızı renkli alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi
renkli alanlar az yüzdeleri ifade eder. Her bir sabit ψ ve φ
açısı için değişken θ açısındaki en büyük değer çizdirilmiştir.
ψ açısı soldan sağa doğru artarken φ açısı kuzey kutpundan
güney kutbuna doğru artar.

Şekil 15. Granit materalinin ortalama +CLV D grafiği. Kırmızı
ok (u) ve yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir. Kırmızı renkli alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi renkli
alanlar az yüzdeleri ifade eder. Her bir sabit ψ ve φ açısı için
değişken θ açısındaki en büyük değer çizdirilmiştir. ψ açısı
soldan sağa doğru artarken φ açısı kuzey kutpundan güney
kutbuna doğru artar.

Şekil 18. Sanidin materalinin maksimum +ISO grafiği. Kırmızı ok (u) ve yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir.
Kırmızı renkli alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi
renkli alanlar az yüzdeleri ifade eder. Her bir sabit ψ ve φ
açısı için değişken θ açısındaki en büyük değer çizdirilmiştir.
ψ açısı soldan sağa doğru artarken φ açısı kuzey kutpundan
güney kutbuna doğru artar.
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Tablo 2. Moment tensör ayrıştırması sonucunda elde edilen
±CLV D(%), ±ISO(%), doğrultu, dalım ve kayma açıları ve
izotropik uzaydan olan uzaklık ve P dalgası anizotropisi yüzdesi sonuçları.

Fay parametrelerindeki değişimler de non-DC yüzdeleri gibi bulunmuştur. Doğrultu, dalım ve kayma açıları 90◦ alınmış ve ± yönlerdeki değişimler Tablo 6.3’de
gösterilmiştir.
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Enine izotropik elasitisite tensörüne sahip materyaller
farklı yüzdelerde CLVD ve ISO kaynakları üretseler de
bu kaynakların maksimum olduğu yönler hep benzer
özellikler gösterir. Pozitif ve negatif non-DC deprem
kaynakları aynı yüzdelere sahiptirler. Sayısal değerleri
küre üzerinde simetrik bir şekilde alırlar. Gnays, şist
ve fillit materyalleri maksimum CLVD%’ni mutlak değerde kürenin sekiz farklı bölgesinde alır (Şekil 3, Şekil 7, Şekil 9). Bu materller en yüksek CLVD%’ni ψ
45◦ , 135◦ , 225◦ ve 315◦ , ψ açısında ise 45◦ ve 135◦ ’de
alırlar. Amfibolite ve kayrak materyalleri ise CLVD%’ni
mutlak değerde kürenin dört farklı bölgesinde alır (Şekil
5, Şekil 11). Bu materyaller ise en yüksek CLVD%’ni ψ
270◦ , ψ açısında ise 45◦ ’de alırlar. Enine izotropik özelliğe sahip bütün materyaller maksimum ISO%’ni ise ψ
270◦ , ψ açısında ise 45◦ ’de alırlar (Şekil 4, Şekil 6, Şekil 8, 10, Şekil 12). Enine izotropik beş materyalin izotropik uzaydan olan uzaklıklarına, P dalgası anizotropi
yüzdelerine ve moment tensör ayrıştırmaları sonuçlarına baktığımızda izotropik uzaydan olan uzaklık ve P
dalgası anizotropi yüzdeleri arttığında non-DC yüzdelerinin ve fay parametresi değişimlerinin arttığını görürüz
(Tablo 6.3).
Ortotropik simetriye sahip granit materyali moment
tensör ayrıştırması sonuçlarının grafikleri enine izotropik simetriye sahip materyallerle aynı olmuştur (Şekil
13, Şekil 15, Şekil 14, Şekil 16). Ortoropik diğer materyaller kullanılarak yapılan işlemlerde ise grafiklerde bir
benzerlik görülmemiştir. Granit en yüksek CLVD%’ni
ψ 45◦ , 135◦ , 225◦ ve 315◦ , ψ açısında ise 45◦ ve
135◦ ’de almıştır (Şekil 13, Şekil 15). ISO%’ni mutlak
değerde kürenin dört farklı bölgesinde alır (Şekil 14, Şekil 16). Granit en yüksek ISO%’ni ψ 270◦ , ψ açısında
ise 45◦ ’de alırlar. Maksimum ve ortalama non-DC sonuçları aynı grafikleri farklı yüzdelerde oluşturmuştur.
Bu beklenen bir sonuçtur çünkü maksimum grafiğinde
sabit bir φ ve ψ kombinasyonu için değişen θ açısındaki
en yüksek değer çizdirilirken ortalama grafiklerinde ise
değişen θ açısındaki bütün değerlerin ortalamsı alınarak tek bir değer elde edilmiştir. Granit materyali enine
izotropik materyallere göre izotropik uzaya daha yakındır ve daha az P dalgası anizotropi yüzdesine sahiptir.
Bununla birlikte non-DC yüzdeleri ve fay parametresi
değişimleri enine izotropik materyallere göre daha azdır
(Tablo 6.3).
Monoklinik simetriye sahip sanidin materyali diğer
iki simetriye sahip materyallere göre çok daha fazla

Şekil 19. Sanidin materalinin ortalama +CLV D grafiği. Kırmızı ok (u) ve yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir.
Kırmızı renkli alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi
renkli alanlar az yüzdeleri ifade eder. Her bir sabit ψ ve φ
açısı için değişken θ açısındaki en büyük değer çizdirilmiştir.
ψ açısı soldan sağa doğru artarken φ açısı kuzey kutpundan
güney kutbuna doğru artar.

Şekil 20. Sanidin materalinin ortalama +ISO grafiği. Kırmızı
ok (u) ve yeşil ok (v) kayma vektörü ve fay normalidir. Kırmızı renkli alanlar yüksek yüzdeleri ifade ederken mavi renkli
alanlar az yüzdeleri ifade eder. Her bir sabit ψ ve φ açısı için
değişken θ açısındaki en büyük değer çizdirilmiştir. ψ açısı
soldan sağa doğru artarken φ açısı kuzey kutpundan güney
kutbuna doğru artar.

Kullanılan bütün materyallerin maksimum ve ortalama ±CLV D, ±ISO sonuçları, maksimum ve ortalama
doğrultu, dalım ve kayma açılarındaki değişim sonuçları, izotropik uzaya olan uzaklıkları (Kochetov 2009)
ve Matlab tabanlı MTEX (Bachmann vd. 2010) yazılımı ile hesaplanan P dalgası anizotropi yüzdeleri Tablo
6.3’de görülebilir.
Maksimum
Ortalama
Maksimum
±ISO(%)
Ortalama
Doğrultu
Maksimum
Açısı
Ortalama
Dalım
Maksimum
Açısı
Ortalama
Kayma
Maksimum
Açısı
Ortalama
İzotropik
Uzaydan
Uzaklık
P Dalgası
Anizotropisi
(%)

±CLV D(%)

Gnays

Amfibolit

Şist

Fillit

Kayrak

30.00

25.00

25.00

25.00

47.00

Granit
9.50
7.30
5.50
4.00
2.50
2.20
1.20
1.00
2.50
2.20

Sanidin
80.00
40.00
55.00
33.00
35.00
20.00
19.00
16.00
35.00
20.00

0.04

11.00

11.00

10.50

15.00

10.00

5.00

9.00

9.00

21.00

5.00

1.80

3.90

3.90

5.00

10.00

5.00

9.00

9.00

21.00

14.3316

13.3192

20.3237

17.6193

55.2975

1.7171

185.0637

17.8488

13.3074

13.0559

11.3627

21.2378

4.5179

46.8748

Tartışma ve Sonuçlar
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non-DC kaynak yüzdesi ve fay parametresinde değişim
gösterir. Ortalama ve maksimum non-DC grafiklerinde
bir düzen söz konusu değildir. Farklı monoklinik özelliğe sahip materyallerde de düzensizlik vardır. Sanidine
± 80 CLVD% ve ± 55 ISO% oluşturabilir (Şekil 17, Şekil 19, 18, Şekil 20). Deprem kaynağı ± 100%’den fazla
olamaz. En yüksek CLVD ve ISO yüzdeleri farklı φ ve
ψ kombinasyonunda oluşmuştur. Sanidin materyalinin
izotropik uzaydan olan uzaklığı 185.7883 olarak hesaplanmıştır. Bu değer granitte 1.7171, enine izotropik materyallerde ise 13.3192 ile 55.2975 arasında değişmiştir.
P dalgası anizotropi yüzdesi ise 46.8748% bulunmuştur.
Bu değerler ortoropik granitte 4.5179%, enine izotropik materyallerde ise 13.3074% ile 21.2378% arasında
değişir. Izotropik uzaydan en uzak materal olan sanidin
aynı zamanda en yüksek P dalgası azinotropi yüzdesine,
± CLVD% ve ± ISO% değerlerine sahip ve fay parametrelerindeki değişim miktarı da diğer materyallere
göre çok yüksektir (Tablo 6.3).
Elde edilen bütün sonuçları özetlemek gerekirse,
1. Anizotropinin şiddetine bağlı olarak anizotropik kaynak ortamındaki kayma şeklindeki depremler yüksek
miktarda non-DC yüzdesi meydana getirebilirler.
2. Non-DC kaynağının yüzdesi anizotropik materyalin
simetri sınıfına bağlıdır.
3. Non-DC kaynağın yüzdesi ve fay parametrelerindeki
değişimler anizotropik materyalin izotropik uzaydan
olan uzaklığına bağlıdır. İzotropik uzaya daha uzak
olan materyaller daha yüksek yüzdelerde non-DC
kaynaklar üretirler ve fay parametrelerindeki değişimler daha büyük olur.
4. Enine izotropik materyallerin meydana getirdiği
non-DC yüzdeleri hep belirli bir φ ve ψ açı kombinasyonlarında oluşur.
5. Ortotropik ve monoklinik simetri sınıfları gibi θ açısına duyarlılığı olan simetri sınıflarının moment tensörü ayrıştırması grafiklerinin çizilebilmesi için biz
değişen θ açısındaki maksimum ve ortalama değerleri çizdirdik. Maksimum değerleri çizdirmenin bir
diğer amacı da kaynak ortamındaki anizotropinin
etklilerinin ne kadar yüksek olabileceğini görebilmek içindi.
6. CLVD ve ISO yüzdeleri pozitif ve negatif olabilirler.
Pozitif ve negatif sonuçlar mutlak değerde aynı nümerik rakamı verir.
7. Materyalin izotropik uzaydan olan uzaklığı ile P dalgası anizotropi yüzdesi arasında doğru orantı vardır.

Kaynaklar

Bachmann, F., R. Hielscher and H. Schaeben, “Texture
analysis with MTEX–free and open source software toolbox”, Solid State Phenomena, Vol. 160, pp. 63–68,
2010.
Diner, Ç., M. Kochetov and M. A. Slawinski, “Identifying symmetry classes of elasticity tensors using monoclinic distance function”, Journal of Elasticity, Vol.
102, No. 2, pp. 175–190, 2011.
Dziewonski, A., T.-A. Chou and J. Woodhouse, “Determination of earthquake source parameters from waveform data for studies of global and regional seismicity”, Journal of Geophysical Research: Solid Earth,
Vol. 86, No. B4, pp. 2825–2852, 1981.
Fitch, T. J., D. W. McCOWAN and M. W. Shields,
“Estimation of the seismic moment tensor from teleseismic body wave data with applications to intraplate
and mantle earthquakes”, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Vol. 85, No. B7, pp. 3817–3828,
1980.
Frohlich, C., “The nature of deep-focus earthquakes”,
Annual Review of Earth and Planetary Sciences,
Vol. 17, p. 227, 1989.
Godfrey, N. J., N. I. Christensen and D. A. Okaya,
“Anisotropy of schists: contribution of crustal anisotropy to active source seismic experiments and shear
wave splitting observations”, Journal of Geophysical
Research: Solid Earth, Vol. 105, No. B12, pp. 27991–
28007, 2000.
Herrmann, R. B., “A student’s guide to the use of P and
S wave data for focal mechanism determination”, Seismological Research Letters, Vol. 46, No. 4, pp. 29–39,
1975.
Kawakatsu, H., “Insignificant isotropic component in
the moment tensor of deep earthquakes”, Nature, Vol.
351, No. 6321, pp. 50–53, 1991.
Knopoff, L. and M. J. Randall, “The compensated linear-vector dipole: A possible mechanism for
deep earthquakes”, Journal of Geophysical Research,
Vol. 75, No. 26, pp. 4957–4963, 1970.
Kochetov, M. and M. A. Slawinski, “Estimating effective elasticity tensors from Christoffel equations”, Geophysics, Vol. 74, No. 5, pp. WB67–WB73, 2009.
Lebedev, A., V. Bredikhin, I. Soustova, A. Sutin and
K. Kusunose, “Resonant acoustic spectroscopy of microfracture in a Westerly granite sample”, Journal of
Geophysical Research: Solid Earth, Vol. 108, No. B10,
2003.
Rabbel, W., T. Beilecke, T. Bohlen, D. Fischer,
A. Frank, J. Hasenclever, G. Borm, J. Kück, K. Bram,
G. Druivenga et al., “Superdeep vertical seismic profiling at the KTB deep drill hole (Germany): Seismic

Aki, K. and P. G. Richards, “Quantitative Seismology:
Theory and Methods”, , 1980.
10

close-up view of a major thrust zone down to 8.5 km
depth”, Journal of Geophysical Research: Solid Earth,
Vol. 109, No. B9, 2004.

Rößler, D., F. Krüger and G. Rümpker, “Retrieval of
moment tensors due to dislocation point sources in anisotropic media using standard techniques”, Geophysical Journal International, Vol. 169, No. 1, pp. 136–
148, 2007.

Takanashi, M., O. Nishizawa, K. Kanagawa and K. Yasunaga, “Laboratory measurements of elastic anisotropy parameters for the exposed crustal rocks from the
Hidaka Metamorphic Belt, Central Hokkaido, Japan”,
Geophysical Journal International, Vol. 145, No. 1,
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Yeni kordinat sistemindeki e3 ’ü, e3 , elde edebilmek
için e3 ekseninde bir döndürme gereklidir. Bu işlem Z1
and Z2 matrisleri kullanılarak yapılır


cosψ
Z1 =  sinψ
0

Waeselmann, N., J. M. Brown, R. J. Angel, N. Ross,
J. Zhao and W. Kaminsky, “The elastic tensor of monoclinic alkali feldspars”, American Mineralogist, Vol.
101, No. 5, pp. 1228–1231, 2016.
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−sinψ
cosψ
0


0
0
1

(19)

e1 etrafındaki döndürme Z2 ile yapılır


1
Z2 = 0
0

Ekler

0
cosφ
sinφ


0
−sinφ 
cosφ

(20)
0

A

Elastisite Tensörünün Döndürülmesi

Elastisite tensörü {e1 , e2 , e3 } kordinat sisteminde gösterilebilir. Doğadaki kuvvetler sayesinde yer içindeki tabakalar dönebilirler. Bu dönme izotropik bir ortamda
bir etki yaratmazken anizotropik bir ortamda ise etkileri
olur. Bu dönme işlemi üç farklı rotasyon matrisi kullanılarak elastisite tensörler döndürülebilir. Dönme işlemi sonucunda {e1 , e2 , e3 } gibi bir kordinat sistemin0
0
0
deki elastisite tensörü {e1 , e2 , e3 } gibi yeni bir kordinat
sisteminde tanımlanabilir. Döndürme işleminde kullanılan rotasyon matrisleri ise Z1 , Z2 and Z3 olarak gösterilir
ve kullanılan açılar ise 1., 2. ve 3. Euler açıları olarak tanımlanır.
11

0

Yeni kordinat sistemindeki e1 ve e2 ’yi ,e1 ve e2 ,
0
elde edebilmek için döndürmek için e3 ekseni üzerinde
Z3 matrisi işleme sokulur


cosθ
Z3 =  sinθ
0

−sinθ
cosθ
0


0
0
1

(21)
0

0

0

Kordinat sistemleri olan {e1 , e2 , e3 } ve {e1 , e2 , e3 },
Euler açıları ψ, φ ve θ Şekil 21’de görülebilir.
Eski kordinat sistemindeki {e1 , e2 , e3 }’ü yeni kor0
0
0
dinat sistemi olan {e1 , e2 , e3 }’e dönüştüren işlem; A =
Z1 Z2 Z3 şeklindedir.
Döndürme matrisi, A, 3 x 3 bir matrisken C matrisi 6
x 6 bir matristir. Bu sorunu çözebilmek için C’nin Kelvin notasyonunda yazılması ve döndürme matrisi olan
A’nın aşağıdaki gibi yazılması gereklidir,



A=

A11 A11
 A21 A21

 A31 A31
√
 2A21 A31
√
 2A A
√ 11 31
2A11 A21

A12 A12
A22 A22
√A32 A32
√2A22 A32
√2A12 A32
2A12 A22

A13 A13
A23 A23
√A33 A33
√2A23 A33
√2A13 A33
2A13 A23

√
√2A12 A13
√2A22 A23
2A32 A33
A22 A33 + A23 A32
A12 A33 + A13 A32
A12 A23 + A13 A22

√
√2A11 A13
√2A21 A23
2A31 A33
A21 A33 + A23 A31
A11 A33 + A13 A31
A11 A23 + A13 A21

√

√2A11 A12

√2A21 A22 
2A31 A32 

A21 A32 + A22 A31 

A11 A32 + A12 A31 
A11 A22 + A12 A21

.

(22)
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