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Özet

Abstract

Doğru akım özdirenç (DAÖ) verilerinin ters çözüm
problemi kötü durumludur. Bu tür problemlerin
çözümünde,
düzgünleştiricili
ters
çözüm
algoritmaları kullanılmaktadır. Düzgünleştiricili ters
çözümünde kullanılan çok farklı durağanlaştırıcı
tanımları vardır. Ancak, DAÖ verilerin 3B
düzgünleştiricili ters çözümünde, genellikle
yuvarlatıcılı durağanlaştırıcı kullanılmaktadır. İlk
olarak bu çalışmada, farklı durağanlaştırıcıların DAÖ
verilerin 3B düzgünleştiricili ters çözümdeki çözüm
gücü incelenmiştir. Bu amaç için DAÖ verilerinin 3B
ters çözümü yapan yeni bir algoritma MATLAB
dilinde geliştirilmiştir. DAÖ verilerinin, L2 norm,
yuvarlatıcı, “minimum support”, “minimum gradient
support”, “minimum entropy” ve “total variation”
durağanlaştırıcıları ile 3B düzgünleştiricili ters
çözümü sonuçları karşılaştırılmıştır. Arkeolojik
sahalarda karşılaşılan gömülü yapıları temsil eden 3B
özdirenç modelleri sonlu farklar düz çözüm
algoirtması ile hesaplanmıştır. Yapay veriler ile
yapılan karşılaştırmalar sonucunda, “minimum
support”
ve
“minimum
entropi”
durağanlaştırıcılarının,
geleneksel
yuvarlatıclı
durağanlaştırıcının daha keskin sınırlı modeller
ürettiği gösterilmiştir.

Inverse problem of Direct Current Resistivity(DCR)
data is ill-posed. To solve this kind of problem,
regularized inversion technique is used. There is
different type of stabilizing functional’ s that are used
in regularized inversion. However, generally
smoothing stabilizing functional is used in 3D DCR
data inversion. The first time in this study, various
stabilizing functional resolving power is investigated
in 3D DCR regularized inversion. We developed a
new 3D inversion algorithm for DCR data in
MATLAB programming language. Regularized
inversion solutions of DCR data with L2-norm,
smoothing, minimum support, minimum gradient
support and minimum entropy stabilizing function’ s
are compared. We calculated synthetic data for the
resistivity model that simulates buried archaeological
structures by using 3D finite difference forward
solution algorithm. Comparison with synthetic data
showed that the minimum entropy and the minimum
support stabilizers give more focused image of buried
structure than the smoothing stabilizer.
Keywords:
Direct Current Resistivity, Three-Dimensional,
Regularized Inversion, Stabilizer
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1 GİRİŞ
Jeofizik aramalar veri toplama, veri sunumu,
veri işlem, yorum ve karar aşamalarından oluşur.
Veri işlem aşamasında kullanılan bilgisayar
yazılımları genellikle ters çözüm algoritmalarıdır. Bu
işlem ile ilgilenilen fiziksel parametrenin yer
altındaki değer ve dağılımı bulunur. Diğer bir deyişle
nicel yorum yapılır.
Doğru akım özdirenç (DAÖ) yönteminde,
günümüzde veirler bir hat boyunca sondaj-profl
ölçüsü şeklinde alınarak daha çok İki boyutlu (2B)
ters çözüm algoritmaları ile değerlendirilmektedir.
Birbirine paralel hatlar boyunca ölçülen özdirenç
verileri ise üç boyutlu (3B) ters çözüm algoritmaları
ile değerlendirilebilir. 2B ve 3B ters çözüm
algoritmalarında
genellikle,
ağı
oluşturan
elemanların belirli bir düzende sıralandığı düzenli
ağlar kullanılmaktadır (Loke ve Barker 1996a,
1996b).
Son yıllarda DAÖ verileri 3B ters çözüm
yapılacak şekilde toplanmaktadır. DAÖ verilerinin
ilk olarak 3B ters çözüm algoritmaları, “ridge
regression” yöntemi kullanılarak Petrick vd. (1981)
ve pol-pol elektrot diziliminde toplanmış verilerin en
küçük kareler yöntemi ile ters çözümü için Park ve
Van (1991) tarafından geliştirilmiştir. Dabas vd.
(1994) Born ve “localized non-linear (LN)”
yaklaşımlarını içeren en küçük kareler yöntemini
kullanarak bir çalışma yapmışlardır. Ellis ve
Oldenburg (1994) pol-pol dizilimli verilerin 3B ters
çözümünde,
doğrusal
olmayan
parametrik
fonksiyoneli, eşlenik gradyan yöntemi ile enküçüklemişlerdir.
Zhang vd. (1995) eşlenik gradyan yöntemini
kullanmışlar ve hesaplama zamanını azaltmak için
önerilerde bulunmuşlardır. Loke ve Barker (1996b),
arazi çalışmalarında ve 3B ters çözüm
algoritmalarında
bazı
kullanışlı
yöntemler
önermişlerdir. Brunner vd. (1999) veri sayısının fazla
olduğu durumlar için önerdikleri SIRT (simultaneous
iterative reconstruction technique) yöntemini
kullanarak 3B görüntüleme çalışması yapmışlardır.
Tsourlos ve Ogilvy (1999) OCCAM ters çözümü
kullanarak
geliştirdikleri
sonlu
elemanlar
algoritmasını, karşılıklı kuyu içinde (crosshole)
toplanan özdirenç ve yüklenebilirlik verilerini
değerlendirmek için kullanmışlardır. Pain vd. (2002)
geliştirdikleri 3B sonlu elemanlar ters çözüm
algoritmasını pol-pol elektrot dizilimi ile elde edilen
yapay veri ile test etmişlerdir. Algoritmada en küçük
kareler yöntemini kullanmışlar ve yuvarlatma
operatörleri, düzgünleştirici, veri ağırlıklandırma
işlemlerinin etkilerini araştırmışlardır. Oldenborger
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vd. (2007), 2B çalışmalarda kullanılan araştırma
derinliği kavramını (depth of investigation index –
DOI) 3B çalışmalara araştırma hacimi olarak
uygulamışlar (volume of investigation index VOI) ve
algoritmalarını zamana bağlı özdirenç ölçülerinde
test etmişlerdir.
Papadopoulos vd. (2007, 2011) farklı
yönlerde (x, y, hem x hem de y) 2B paralel profiller
boyunca ölçülen verileri geliştirdikleri 3B ters çözüm
algoritmasında değerlendirerek, yaklaşık 3B ve 3B
özdirenç
modellerini
karşılaştırmışlardır.
Algoritmalarında duyarlılık (Jacobian, sensitivity)
dizeyinin güncellemesi için quasi-Newton yöntemini
kullanmış ve arkeolojik alanda gömülü yapılar için
test etmişlerdir. Pidlisecky vd. (2007), açık kaynak
kodlu, MATLAB tabanlı 3B bir Gauss-Newton ters
çözüm algoritmasını yüzey ve kuyu yapay verileri ile
test etmişlerdir. Alaia vd. (2008) daha önce 2B
çalışmalara uyguladıkları olasılık tomografisi
(probability tomography) algoritmalarını arkeolojik
alanlarda 3B çalışmalarda kullanmışlardır. Marescot
vd. (2008), farklı yuvarlatma operatörleri ve ön
bilginin olup olmaması durumunu araştırdıkları bir
eşlenik gradyan algoritmasını laboratuvar ortamında
test etmişlerdir.
Çizelge 1’de DAÖ verilerinin 3B ters
çözümü için yapılan çalışmaların başlıcaları bir arada
gösterilmiştir. Bu çizelgede de görülmektedir ki;
yapılan çalışmaların tamamında durağanlaştırıcı
fonksiyonel olarak yuvarlatıcılı durağanlaştırıcı
(smoothing stabilizer – SM) kullanılmıştır.
Önceki çalışmalardan farklı olarak, bu
çalışmada ilk kez DAÖ verilerin 3B ters çözümünde,
yuvarlatıcılı durağanlaştırıcının yanı sıra, L2-norm,
minimum support, minimum gradient support ve
minimum
entropy
durağanlaştırıcıları
da
kullanılmıştır. Çaışmada, DAÖ verilerinin 3B ters
çözümünü yapan yeni bir algoritma MATLAB
programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir.
Geliştirilen algoritma ile amaç fonksiyonu olarak
kullanılan parametrik fonksiyonelin içerdiği
durağanlaştırıcı için var olan algoritmaların
kullanmadığı farklı tanımlar kullanılmış ve çözüm
üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

2 DOĞRU AKIM ÖZDİRENÇ
VERİLERİNİN
ÜÇ
BOYUTLU
DÜZGÜNLEŞTİRİCİLİ
TERS
ÇÖZÜMÜ
Doğru akım özdirenç yönteminde, ters çözüm
problemi doğrusal değildir (nonlinear), tek değildir
(non-unique) ve durağan değildir (unstable). Farklı
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parametre kümelerinin aynı çözümü üretmeleri
olarak bilinen çözümün tek olmama durumu ve
verideki küçük değişimlerin çok farklı modeller
üretmesi olarak bilinen durağan olmama kötü
durumlu problemlerin özellikleridir. Tikhonov bu tür
problemlerin
çözülebileceğini
göstermiştir
(Tikhonov ve Arsenin 1977, Zhdanov 2002).
Günümüze kadar yapılan DAÖ verilerinin 3B ters

çözümü çalışmalarında çoğunlukla “Tikhonov
Düzgünleştiricisi”
(Tikhonov
Regularization)
kullanılmıştır (Park ve Van 1991, Sasaki 1994, Ellis
ve Oldenburg 1994, Zhang vd. 1995, La Brecque
vd.1996, Yi vd. 2001, Pain vd. 2002, Günther vd.
2006, Pidlisecky vd. 2007, Marescot vd. 2008,
Papadopoulos vd. 2010).

Çizelge 1 DAÖ verilerinin 3B ters çözümü için yapılan çalışmalarda kullanılan ters çözüm yöntemleri ve
durağanlaştırıcılar

Sayısal Çözüm
Yöntemi

Ters Çözüm
Yöntemi

Durağanlaştırıcı

Sonlu farklar

Gauss-Newton

-

Sonlu elemanlar

Gauss-Newton

SM

Ellis ve Oldenburg (1994)

Sonlu farklar

Eşlenik gradyan

SM

Loke ve Barker (1996)

Sonlu farklar

Gauss-Newton

SM

Pain vd. (1992)

Sonlu elemanlar

Gauss-Newton

SM

Günther vd. (2006)

Sonlu elemanlar

Gauss-Newton

SM

Sonlu farklar

Gauss-Newton

SM

Sonlu elemanlar

Eşlenik gradyan

SM

Park ve Van (1991)
Sasaki (1994)

Papadopoulos vd. (2007)
Pidlisecky vd. (2007)

Tikhonov düzgünleştiricili ters çözüm
probleminde, amaç fonksiyonu olarak parametrik
fonksiyonel,
𝑃 (𝐦, 𝐝) = Ф(𝐦, 𝐝) + 𝛼𝑆(𝐦) = ‖∆𝐝‖ + 𝛼𝑆(𝐦)
(1)
olarak tanımlanmaktadır. Burada, Ф(𝐦, 𝐝) ölçülen
(𝐝ö ) ve kuramsal veri 𝐝
arasındaki uzaklığı
tanımlayan misfit fonksiyoneli, 𝛼 düzgünleştici
parametresi (regularization parameter veya penalty
parameter) ve 𝑆(𝐦) durağanlaştırıcı fonksiyonelidir
(stabilizing functional, model objective functional
veya stabilizer). Sonuç olarak Tikhonov parametrik
fonksiyoneli; misfit fonksiyonel, durağanlaştırıcı
fonksiyonel ve düzgünleştirici parametresinin
doğrusal bir birleşimidir (Zhdanov 2002).
Misfit fonksiyonelinde yer alan kuramsal
veri kümesi düz çözüm (modelleme) ile hesaplanır.
DAÖ yönteminde 3B modellemede aşağıdaki
Poisson denklemi kullanılmaktadır:
−∇. 𝜎(𝑥, 𝑦, 𝑧)∇𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝛻. 𝐽

(2)

Burada 𝐽⃗ kaynak civarında akım yoğunluğudur. 3B
uzayda herhangi bir (𝑥 , 𝑦 , 𝑧 ) noktasından
uygulanan I akımı için,
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∇. 𝐽⃗ = 𝐼𝛿(𝑥 − 𝑥 )𝛿(𝑦 − 𝑦 )𝛿(𝑧 − 𝑧 )

(3)

şeklindedir. Denklem (2) ile verilen model
bağıntısının karmaşık modeller için analitik çözümü
mümkün değildir. Bu nedenle sayısal çözüm
yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada Dey and
Morrison (1979) tarafından önerilen yedi noktalı
sonlu farklar yöntemi kullanılmıştır. Yöntemin ilk
adımı
yer altının ayrıklaştırılmasıdır. Bu
ayrıklaştırma ile elde edilen hesaplama ağının bütün
düğüm noktaları için bilinmeyen gerilim değerlerini
içeren fark denklemleri türetilir. Bu denklemler tüm
ağ için (𝑖 = 1, … , 𝐿 ; 𝑗 = 1, … , 𝑀 ; 𝑘 = 1, … , 𝑁) bir
araya getirilerek genel dizey denklemi elde edilir.
Katsayı değerleri, bilinmeyen gerilim değerleri ve
kaynak arasındaki ilişki,
𝐂(

) 𝛗(

)

= 𝐒(

)

(4)

şeklinde
dizeylerle
ifade
edilir.
Hacim
ayrıklaştırması ile elde edilen kapasitans dizeyinin
(𝐂) en fazla 7 adet sıfırdan farklı elemanı
bulunmaktadır (Dey ve Morrison 1979, Spitzer
1995). Denklem (4)’ ün eş zamanlı çözümü ile
bilinmeyen gerilim değerleri elde edilir. Bu değerler
kullanılarak da kuramsal veriyi temsil edecek
görünür özdirençler izleyen bağıntı ile hesaplanır.
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𝜌 =𝑘

∆𝜑
𝐼

(5)

Bu denklemde 𝑘, ölçümde kullanılan elektrotların
yeryüzündeki geometrisine bağlı bir katsayıdır
(geometrik faktör). A ve B akım elektrotları, M ve N
gerilim elektrotları olmak üzere,
𝑘 = 2𝜋⁄(1⁄|𝐴𝑀| − 1⁄|𝐵𝑀 | − 1⁄|𝐵𝑁 | + 1⁄|𝐴𝑁|)

(6)

şeklinde hesaplanır.
Jeofizik veriler her zaman bir miktar gürültü
ile ölçülürler. Bazı ölçü değerleri diğerlerine göre
daha az veya fazla gürültülü olabilir. Verinin değişen
gürültü içeriğinin ters çözüm işlemine etkisini
azaltmak için ağırlıklı ters çözüm yapılır. Bu
durumda ağırlıklandırılmış parametrik fonksiyonel,
𝑃 (𝐦, 𝐝) = ‖𝐖 ∆𝐝‖ + 𝛼𝑆(𝐖 𝐦)

(7)

şeklinde yazılır. Burada 𝐖 , 𝑁 veri sayısı olmak
üzere (𝑁𝑥𝑁) boyutlarında köşegen veri ağırlık
dizeyi, 𝐖 ise 𝑀 parametre sayısı olmak üzere
(𝑀𝑥𝑀) boyutunda köşegen parametre ağırlık
dizeyidir. Veri ağırlık dizeyi arazide tekrarlı olarak
ölçülen
verilerin
standart
sapmalarından
oluşturulabilir. Model ağılık dizeyi ise 𝐀 kısmi
türevler dizeyi (duyarlılık veya Jacobian dizeyi)
kullanılarak

𝐖 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 ⎛

(𝐴 ) ⎞ = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐀 𝐀)

⎝

(8)

⎠

bağıntısı ile hesaplanabilir.
Kısmi türevler dizeyi 𝐀, kuramsal verinin
model parametrelerindeki değişime duyarlılığının bir
(𝑁𝑥𝑀) boyutundaki dizeyin
ölçüsüdür ve
elemanları kuramsal verinin model parametrelerine
göre kısmi türevlerini içermektedir.
𝜕𝑓 𝐦𝒌
𝜕𝑚
𝑖 = 1, … , 𝑁 𝑗 = 1, … , 𝑀

𝐴

𝐦𝒌 =

(9)

Bu dizeyin hesaplanmasında birçok yöntem
bulunmaktadır. Bu çalışmada
(deLugão and
Wannamaker 1996) tarafından önerilen “reciprocity”
yaklaşımı kullanılmıştır.
Doğrusal olmayan DAÖ verilerinin ters
çözüm problemi yinelemeli olarak çözülmektedir.
Her bir yinelemede elde edilen model düzeltme
vektörü ile bir önceki model değerleri güncellenir.

© TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, 2016

𝐦

= 𝐦 + ∆𝐦

(10)

burada 𝑖 yineleme sayısıdır. Parametre düzeltme
vektörü, amaç fonksiyonunun en-küçüklenmesi ile
elde edilir. En küçükleme için türev tabanlı
yöntemlerden Gauss-Newton yöntemi kullanılmıştır.
Denklem (1) in doğrusallaştırılması ve iyinelemsinde parametre düzeltme vektörüne (∆𝐦 )
göre çözümü aşağıdaki dizey denklemi ile bulunur,
𝐖 ∆𝐝
𝐖 𝐀
∆𝐦 = −
.
−√𝛼𝑺𝐦
√𝛼𝑺

(11)

Denklem (11) ifadesinin çözülerek parametre
düzeltme dizeyinin elde edilmesi için QR ayrıştırma
yöntemi kullanılmıştır (Haber 1997, Candansayar
2008).
Denklem (2)’ de yer alan düzgünleyici
parametresi 𝛼, misfit fonksiyoneli ile durağanlaştırıcı
fonksiyonel arasındaki dengeyi sağlamaktadır. Bu
parametrenin büyük seçilmesi durağlaştırıcının
çözümde baskın olmasına neden olabilir. Küçük
seçilmesi ise gürültülü veriye çakışma sorununu
doğurabilir. Bu nedenle 𝛼’nın seçimi oldukça
önemlidir. Bu seçim için çok farklı yöntemler
bulunmaktadır. Bu çalışmada “cooling approch”
yöntemi kullanılmıştır (Newmann and Alumbaugh
1997, Candansayar 2008). Başlangıç değer olarak
𝐀 𝐀 dizeyinin en büyük öz değeri ilk yinelemede
kullanılmıştır. Bu değer her bir yineleme adımında
%25 azaltılmıştır.

3 FARKLI DURAĞANLAŞTIRICI
TANIMLARI
Denklem (2) ile tanımlanan Tikhonov
parametrik fonksiyonelinde bulunan durağanlaştırıcı
fonksiyonel (𝑆(𝐦)), ters çözüm problemine uygun
yaklaşık bir model sınıfı olarak seçilir ve kötü
durumlu problemin çözümündeki durağan olmama
durumunu, istenilen özellikte bir ön bilginin
katılması ile gidermemize katkı sağlar (Candansayar
2002). 𝑆(𝐦) için çeşitli tanımlar vardır (Candansayar
2002, Zhdanov 2002). Bu tanımlar Çizelge 2’de
verilmiştir.
Model parametrelerinin L2-normu (L2) daha
çok bir boyutlu ters çözüm algoritmalarında
kullanılmaktadır.
“Maximum
smoothness
(SM)”
durağanlaştırıcısı kullanan algoritmalar daha
yuvarlatılmış sonuçlar verir ve bu çözüm OCCAM
ters çözümü olarak bilinir. İlk olarak Constable vd.
(1987) tarafından elektromanyetik verilerinin ters
çözümü için uygulanmıştır. Doğru akım özdirenç
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verilerinin iki-boyutlu ters çözümü için ise ilk olarak
Sasaki (1989) uygulamıştır.
“Minimum support (MS)” (Last ve Kubik
1983) ve “Minimum gradient support (MGS)”
(Portniaguine ve Zhdanov 1999) durağanlaştırıcıları
keskin sınırları olan bir çözüm verir ve odaklanmış
ters çözüm (focusing) olarak da bilinir. Bu
durağanlaştırıcılar araştırmacılar tarafından daha çok
gravite ve manyetotellürik verilerinin ters
çözümünde kullanılmıştır (Zhdanov ve Hursan 2000,
Mehanee ve Zhdanov 1999, Candansayar 2002).
Keskin
sınırlar
veren
diğer
bir
durağanlaştırıcı ise Ramos vd. (1999) tarafından
önerilen ve entropi kuramını kullanan “the minimum
first-order entropy (ME1)” durağanlaştırıcısıdır. Bu
durağanlaştırıcı sadece manyetotellürik verilerinin

2B ters çözümünde kullanılmıştır (Candansayar
2002).
Toplam değişim (total variation – TV)
durağanlaştırıcısı gürültülü ve saçılmış yapıların
bulunmasında kullanılır (Rudin vd. 1992). Bu
durağanlaştırıcı tanımında sıfır noktasında türev
alınamadığından, küçük bir sayı eklenerek (𝛽), Acar
ve Vogel (1994) tarafından yeniden düzenlenmiştir.
TV durağanlaştırıcısı, keskin sınırlardaki saçılmaları
önlemesinden dolayı tercih edilmektedir. Bu
durağanlaştırıcı Portniaguine ve Zhdanov (1999)
tarafından gravite verilerinin ters çözümünde
kullanılmıştır. Bu çalışmada ise yukarıdaki tüm
durağınlaştırıcılar ayrı ayrı DAÖ verilerinin 3B ters
çözümünde
kullanılmış
ve
sonuçları
karşılaştırılmıştır.

Çizelge 2 Farklı durağanlaştırıcı fonksiyonel tanımları (𝜀 çok küçük pozitif bir sayı olarak tanımlanmaktadır ve 10-15
alınmıştır)

L2-normu (L2)
"Maximum smoothness" (SM)

𝑆 (𝐦) = ‖𝐦‖
𝑆 (𝐦) = ‖∇ 𝐦‖
𝐦
𝑆 (𝐦) =
𝑑𝑣
𝐦+𝜀

"Minimum support" (MS)
𝑆

"Minimum gradient support" (MGS)
𝑆

(𝐦) =

(𝑚) = −

"The minimum first-order entropy" (ME1)
q=
Toplam değişim-"total variation" (TV)

4 YAPAY VERİ UYGULAMALARI
DAÖ verilerinin üç boyutlu ters çözümü için
geliştirilen algoritmanın test edilmesi için iki adet
özdirenç modeli tasarlanmıştır. Bu modeller
kullanılarak yapılan düz çözüm sonucunda elde
edilen kuramsal veriler ters çözüm algoritmasına
ölçülen veri olarak okutulmuş ve tasarlanan yapay
özdirenç modelleri yeniden elde edilmeye
çalışılmıştır.
Geliştirilen algoritmanın arazi verisine
uygulaması arkeolojik alanda toplanan veri
kullanarak yapıldığından, yapay modeller arkeolojik
alanlarda karşılaşılan yapıların basitleştirilmiş hali
olarak tasarlanmıştır. Her iki model de x- ve yyönlerinde eşit ve a=1 m aralıklı toplam 361 adet
elektrot kullanılarak dipol-dipol elektrot dizilimi için
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𝑆 (𝐦) =

∇𝐦. ∇𝐦
𝑑𝑣
∇𝐦. ∇𝐦 + 𝜀
∇𝑚 + 𝛽
𝑙𝑜𝑔
𝑞

∇𝑚 + 𝜀
𝑞

(|∇m | + ε)
|∇𝐦| + 𝜀 𝑑𝑣

n=8 seviyede 1900 adet veri üretilmiştir. Elde edilen
görünür özdirenç verilerine Gaussian dağılımında
%3 gürültü eklenmiştir.
İki model için de ters çözüme giren
parametre sayısı 3200’dür. Hesaplama ağında iki eşit
parçaya bölünen iki bitişik elektrot arası tek bir
parametre olarak ters çözüme dahil edilmiştir. Ayrıca
ölçüm alanının dışına sınır koşulları için eklenen
bloklardan ilk ikisi tek bir parametre olarak kabul
edilmiştir. Diğer sınır bloklarına bu bloğun parametre
değeri her yinelemede atanmış ve kuramsal veri bu
şekilde hesaplanmıştır. Düşey yönde ise ters çözüme
giren parametreler hesaplama ağı ile aynı alınmıştır.
Ters çözüm algoritmasının başlangıç modeli
olarak, düz çözüm sonucu hesaplanan kuramsal
görünür özdirenç verilerinin aritmetik ortalama
değerine sahip tek düze bir yer modeli alınmıştır.
1900x3200 boyutundaki kısmi türevler dizeyi bu tek
7
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düze yer modeli için başlangıçta yalnızca bir kez
hesaplanmış daha sonra her yinelemede Broyden
güncelleme yöntemi kullanılarak güncellenmiştir.
Verilen yapay veri uygulamalarında farklı
durağanlaştırıcılar çözüme olan etkisi ters çözü
sonuçları üzerinden karşılaştırılmıştır.

Yapay Veri 1
İlk model Arkeolojik alanlarda çok rastlanan
gömülü oda ve bu odaya giriş olarak gizli geçit olarak
kullanılan koridor yapısı şeklinde tasarlanmıştır.
Genelde bu tip yapılar çevresine göre yüksek
özdirençli kayaçlardan yapılmışlardır. Bu yapıların
üzeri zaman içinde çevresindeki toprak ile
örtülmüşlerdir. Dolayısıyla modelde 50 Ω.m
özdirençli bir ortam içerisindeki 500 Ω.m’lik gömülü
oda ve koridor yapısı tasarlanmıştır. Oda ve koridoru
oluşturan duvarın genişliği 2 m, z-yönünde kalınlığı
ise 1.5 m’dir. Bu yapıların yüzeyden derinliği ise 0.6

m olarak alınmıştır (Şekil 1). Oluşturulan modelin
düz çözümü ile edilen görünür özdirenç değerleri en
düşük 44.1 Ω.m ve en yüksek 131.5 Ω.m’dir.
Görünür özdirençlerin ortalama değeri ise 59.9
Ω.m’dir ve başlangıç modeli özdirenci bu değer olan
yer modeli olarak seçilmiştir. Tek düze yer modeli
için kısmi türevler dizeyi başlangıçta bir kez
hesaplanmıştır. Bu dizeyin öz değerleri tekil değer
ayrışımı kullanılarak hesaplatılmış ve en büyük
değeri 1.716 bulunmuştur. Bu değer düzgünleştirici
parametresi olan α için başlangıç değeri olarak
alınmıştır. Ters çözüm adımları sırasında α
parametresinin en düşük 0.1716 olmasına izin
verilmiştir. Daha küçük değerler ile denemeler de
yapılmıştır ancak bu durumda çoğunluklar
çözümlerde bir iyileşme olduğu görülmüştür.

Şekil 1 Özdirenç modeli (3B görünüm (üstte) ve farklı derinlik seviyeleri için XY kesitleri (altta))
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Şekil 2 Farklı durağanlaştırıcılar için Model 1’in Gauss-Newton ters çözüm sonuçları (İlk sütun gerçek modeli, diğer
sütunlar farklı durağanlaştırıcılar için ters çözüm sonuçlarını, satırlar ise model için ilgili derinlik seviyelerini
göstermektedir).
Çizelge 3 Gauss-Newton çözümlerine ait değerler

Durağanlaştırıcı

Yineleme
sayısı

L2
SM
MS
MGS
ME1
TV

2
9
8
8
8
8

En düşük
özdirenç
değeri
(Ω.m)
24.1
31.9
29.1
18.6
31.8
19.2

Düz çözüm sonucu hesaplanan kuramsal
verinin farklı durağanlaştırıcılar kullanılarak GaussNewton ters çözümü sonuçları sırasıyla Şekil 2’de
gösterilmiştir. Her bir çözüme ait yer elektrik
modellerinin üzerinde yineleme sayısı ve son
yinelemede ulaşılan RMS değeri verilmiştir. Farklı
durağanlaştırıcılar için çözüme ait en düşük ve en
yüksek özdirenç değerleri, son yinelemeye ait RMS
ve parametrik fonksiyonel değerleri Çizelge 3’de
verilmiştir.
Bu model için farklı durağanlaştırıcılar
kullanılarak yapılan çözümler incelendiğinde her iki
çözüm yöntemi için de SM, MS ve ME1
durağanlaştırıcılarının diğerlerine göre daha iyi
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En yüksek
özdirenç
değeri
(Ω.m)
129.7
284.5
480.8
762.6
405.6
754.4

RMS

Parametrik
fonksiyonelin
son değeri

4.68
2.21
1.79
2.20
1.65
1.91

2070.9
211.8
102.6
723.2
73.7
720.4

sonuçlar
verdiği
görülmektedir.
SM
durağanlaştırıcısının kullanıldığı her iki çözüm
yönteminde de yapı sınırını daha yuvarlak şekilde
bulunurken, yapı özdirenci diğer durağanlaştırıcılara
göre daha düşük bulunmuştur. MS ve ME1
durağanlaştırıcıları kullanılarak yapılan çözümlerde
ise yapı sınırları beklenildiği gibi daha keskin olarak
belirlenmiştir. Bu durağanlaştırıcılar ile yapının
özdirenci gerçeğe daha yakın bulunmuştur. L2
durağanlaştırıcısı kullanılarak yapılan Gauss-Newton
çözümü doğru sonuçlar üretmezken, MGS ve TV
durağanlaştırıcıları kullanılarak yapılan GaussNewton çözümünde yapı sınırını hemen hemen
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bulmuşken yapı özdirenci için gerçek değere
yaklaşılamamıştır.

Yapay Veri 2
İkinci yapay özdirenç modeli 100 Ω.m tek
düze bir ortam içinde yer alan hem x hem de y
yönünde devam eden ve görece yalıtkan 1000
Ω.m’lik bir duvar yapısı ile görece iletken 10 Ω.m
özdirençli blok yapısından oluşmaktadır. İletken blok
yapısının kare şeklinde (2 m x 2 m) ve yalıtkan duvar
yapısına göre daha yüzeydedir. Bu modelin 3B
görünümü ve XY kesiti görünümü Şekil 3’de
verilmiştir. Oluşturulan modelin düz çözümü ile
edilen görünür özdirenç değerleri en düşük 29.5 Ω.m
ve en yüksek 138.8 Ω.m’dir. Görünür özdirençlerin
ortalama değeri ise 101.1 Ω.m’dir ve başlangıç
modeli özdirenci bu değer olan yer modeli olarak
seçilmiştir. Tek düze yer modeli için kısmi türevler

dizeyi başlangıçta bir kez hesaplanmıştır. Bu dizeyin
öz değerleri tekil değer ayrışımı kullanılarak
hesaplanmış ve en büyük değeri 2.973 bulunmuştur.
Bu değer düzgünleştirici parametresi olan 𝛼 için
başlangıç değeri olarak alınmıştır. Ters çözüm
adımları sırasında 𝛼 parametresinin en düşük 0.2973
olmasına izin verilmiştir.
Duvar-blok modelinin düz çözümü ile
hesaplanan kuramsal verinin farklı durağanlaştırıcılar
kullanılarak Gauss-Newton ters çözümü sonuçları
sırasıyla şekil 5.9-5.10’da gösterilmiştir. Her bir
çözüme ait yer elektrik modellerinin üzerinde
yineleme sayısı ve son yinelemede ulaşılan RMS
değeri verilmiştir. Farklı durağanlaştırıcılar için
Gauss-Newton çözümüne ait en düşük ve en yüksek
özdirenç değerleri, son yinelemeye ait RMS ve
parametrik fonksiyonel değerleri çizelge 4’de
verilmiştir.

Şekil 3. Özdirenç modeli (3B görünüm (üstte) ve farklı derinlik seviyeleri için XY kesitleri (altta)).
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Şekil 4. Farklı durağanlaştırıcılar için duvar-blok modelinin Gauss-Newton ters çözüm sonuçları (İlk sütun gerçek
modeli, diğer sütunlar farklı durağanlaştırıcılar için ters çözüm sonuçlarını, satırlar ise model için ilgili derinlik
seviyelerini göstermektedir).
Çizelge 4. Gauss-Newton çözümlerine ait değerler

Durağanlaştırıcı

Yineleme
sayısı

L2
SM
MS
MGS
ME1
TV

1
4
3
4
3
4

En düşük
özdirenç
değeri
(Ω.m)
27.3
16.9
10.0
7.7
9.9
7.9

Duvar-blok
modeli
için
farklı
durağanlaştırıcılar kullanılarak yapılan çözümler
incelendiğinde, bir önceki yapay model
örneğinde olduğu gibi her iki çözüm yöntemi
için de SM, MS ve ME1 durağanlaştırıcılarının
diğerlerine göre daha iyi sonuçlar verdiği
görülmektedir.
SM durağanlaştırıcısının kullanıldığı
Gauss-Newton çözümü için hem iletken hem de
yalıtkan yapının sınırları daha yuvarlak olarak
bulunmuştur. Yapıların özdirençleri ise diğer
durağanlaştırıcılara bulunan değerlere göre daha
düşüktür. MS ve ME1 durağanlaştırıcıları
© TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, 2016

En yüksek
özdirenç
değeri
(Ω.m)
131.5
447.9
189.5
208.9
190.9
199.4

RMS

Parametrik
fonksiyonelin
son değeri

4.18
1.81
1.69
1.53
1.60
1.55

2717.9
217.6
117.4
365.9
69.7
389.9

kullanılarak yapılan çözümlerde ise yapıların
sınırları yine beklenildiği gibi daha keskin olarak
belirlenmiştir. Bu durağanlaştırıcılar ile yapılan
Gauss-Newton çözümlerinde iletken yapı
etrafındaki yalancı etkiler dikkat çekmektedir.
L2 durağanlaştırıcısı kullanılarak yapılan
Gauss-Newton çözümü yapıların konumlarını ve
özdirenç değerlerini doğru olarak bulamamıştır.
MGS ve TV durağanlaştırıcıları kullanılarak
yapılan çözümde iletken yapı, yalıtkan yapıya
göre daha düzgün bulunmuştur. Ancak iletken
yapının
etrafındaki
yapay
etkiler
bu
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durağanlaştırıcılar ile yapılan çözümlerde de
görülmektedir.

5 SONUÇLAR
Yer altının gerçek 3B yer elektrik modelinin
elde edilmesi için 3B ters çözüm yapılması
gereklidir. DAÖ verilerinin 3B ters çözümü problemi
durağan olmayan bir problemdir. Bu çalışmada DAÖ
verilerinin 3B ters çözümü için MATLAB tabanlı
yeni bir bilgisayar algoritması geliştirilmiştir.
Geliştirilen algoritmada bu durağanlık sorununu
ortadan kaldırmak için düzgünleştiricili ters çözüm
yapılmıştır. Farklı durağanlaştırıcı tanımlarının ters
çözüme olan etkisi ve çözüm gücü karşılaştırılmıştır.
Bu karşılaştırmalar sonunda, beklendiği gibi DAÖ
verilerinin 3B ters çözümünde genel olarak tercih
edilen SM durağanlaştırıcısı ile yapı sınırları oldukça
yuvarlatılmış elde edilmektedir. Ayrıca yapıların, bu
çözümle bulunan, özdirenç değerleri daha düşüktür.
Bu çalışmada, özellikle arkeolojik alanlardaki duvar,
dromos vb. yapıların aranmasında daha keskin
sınırlar veren MS, ME1 durağanlaştırıcılarının daha
iyi
sonuç
ürettiği
gözlemlenmiştir.
Bu
durağanlaştırıcıların kullanıldığı “blocky” veya
“focusing” olarak adlandırılan ters çözüm
algoritmalarının özellikle keskin yapı sınırlarının,
süreksizliklerin bulunduğu jeolojik alanlarda
kullanılması önerilmektedir.
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