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ÖZ
Jeofizik potansiyel alan verilerinin yorumunda, gömülü yapıların sınırlarının belirlenmesi oldukça önemli bir yere sahiptir. Anomali-

ye neden olan gömülü yapı sınırlarını belirlemek için, potansiyel alan vektör bileşenleri ve gradient tensörlerinden türetilen pek çok 

yöntem bulunmaktadır. Bu çalışmada, gömülü jeolojik yapıların görüntülenmesinde kullanılan farklı sınır belirleme yöntemlerinin 

tanıtımı ve performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu yöntemlerin gerek incelenen yer altı jeolojik modeline ve gerekse 

birbirlerine göre, üstün ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Bu nedenle, arazi verilerine uygulanmadan önce, pek çok karmaşık model 

için üretilecek sentetik veriler ile sınanmaları gerekmektedir. Ayrıca, “Gravite Gradient Tensörlerinin Toplam Yatay Türevi” olarak 

isimlendirilen, yeni bir sınır/kenar belirleme süzgeci tanımlanmıştır. Bu süzgeç, sığ ve yoğunluk kontrastı fazla olan yapı sınırlarını 

belirlemede başarılıdır.

Anahtar Kelimeler: Anomali, gravite, gravite gradient tensörleri, gravite gradient tensörlerinin toplam yatay türevi, gravite 

vektörleri, sınır/kenar belirleme.

ABSTRACT

Imaging buried geological boundaries has an important role during the interpretation of potential field data of Geophysics. There 
are lots of techniques, which were generated from potential field’s vector components and gradient tensors, to detect bounda-
ries of the buried structure which causes anomaly. In this study, introducing the different edge detection techniques for imaging 
buried geological boundaries and comparing their performances were aimed. These techniques have advantages and drawbacks 
between each other and also depend on geological model below the surface. For that reason, they should be tested for the 
synthetic data from various complex models, before application to field data. Additionally, a new edge detection filter, named as 
Total Horizontal Derivative of Gravity Gradient Tensors, has presented. This filter is successful on detection of the boundaries of 
shallow structures and also the boundaries with high density contrast.

Keywords: Anomaly, gravity, gravity gradient tensors, total horizontal derivative of gravity gradient tensors, gravity vectors, boun-
dary/edge detection.
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GİRİŞ

Jeofizikte, içinde bulunduğu ortamdan farklı fizik-
sel özellik sunan yapının (kaynağın) neden olduğu 
tepki, anomali (aykırılık) olarak isimlendirilir. Gravite 
yönteminde yoğunluk farkı ve manyetik yöntemde 
mıknatıslanma farklılıkları gibi etmenler, ölçümlerde 
gözlenen potansiyel alan anomalilerine neden ol-
maktadır. Potansiyel alan birincil/ikincil türevlerinin, 
maksimum/sıfır değerlerinin veya dönüm noktalarının 
uzanımları, yoğunluğun/mıknatıslanmanın ani deği-
şimleri üzerinde gözlenir. Bu nedenle, potansiyel alan 
anomalilere neden olan kaynak sınırlarını belirlemek 
için, potansiyel alanın yatay ve düşey türevleri uzun 
zamandır kullanılmaktadır (Örn: Cordell ve Grauch, 
1985; Hood ve Tasked, 1989; Hsu vd., 1996; Fedi 
ve Florio, 2001). Yapı sınırları tespiti için yatay ve dü-
şey türevlerin farklı kombinasyonlarına dayanan pek 
çok yöntem tanımlanmıştır (Örn: Nabighian, 1984; 
Nelson, 1986, 1988; Roest vd., 1992). Ayrıca, analitik 
sinyal genliğinin maksimumlarının, gömülü yapı sınır-
larına karşılık geldiği kanıtlanmıştır (Nabighian, 1972; 
Roest vd., 1992). Yapı sınırlarını belirlemek amacıyla 
Euler dekonvolüsyonu (Roy vd., 2000) ve hücresel si-
nir ağları yaklaşımı (Albora vd. 2001) gibi teknikler de 
yaygın olarak kullanılmaktadır.

Birinci mertebe yatay türevlerin vektörel genliği şek-
linde ifade edilen Toplam Yatay Türev (TYT), Analitik 
Sinyal genliği (AS) (Nabighian, 1972; 1984; Roest vd., 
1992), Tilt Açısı (TA) (Miller ve Singh, 1994); Tilt Açı-
sı Toplam Yatay Türevi (TAD) (Verduzco vd., 2004), 
Teta Haritası (TETA) (Wijns vd., 2005), Tilt Açısı Hi-
perbolik Tanjantı (HTA) (Cooper ve Cowan, 2006), 
Gravite Gradient Tensörlerinin (GGT) ve Yatay Bile-
şenler Genliğinin (MHC) Tilt türevleri (Oruç ve Kes-
kinsezer, 2008), Genlik Stabilize Toplam Yatay Türev 
(TDX) (Cooper ve Cowan, 2006), Yönelimli Analitik 
Sinyaller (Ax, Ay, Az) (Beiki, 2010) ve bu sinyallerin 
kombinasyonlarından türetilen iki farklı süzgeç (ED_A 
ve ED_Az) (Yuan ve Yu, 2015), literatürde yer alan ve 
bu çalışmada performansları karşılaştırılan sınır belir-
leme yöntemlerindendir.

Bu çalışmada, gömülü jeolojik yapıların görüntülen-
mesinde kullanılan farklı sınır belirleme yöntemlerinin 
tanıtımı amaçlanmıştır. Ayrıca, gravite yatay vektör 
bileşenlerinin (Gx ve Gy) düşey türevleri kullanılarak, 
yeni bir sınır belirleme süzgeci (Gravite Gradient Ten-
sörlerinin Toplam Yatay Türevi, GGT_TYT) tanımlan-
mıştır. İki farklı yer altı modeli için üretilen gürültülü/
gürültüsüz sentetik gravite verisine ve Batı Anadolu 

Ege Graben Sistemi arazi verisine, farklı sınır belirle-
me yöntemleri uygulanarak, performansları karşılaş-
tırılmıştır.

YÖNTEMLER

Uzay ortamında U potansiyel alanının ikinci merte-
beden kısmi türevleri, potansiyel alan gradient ten-
sörleri olarak aşağıdaki dizey ile ifade edilir (Yuan ve 
Yu, 2015):
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Uzay ortamında U potansiyel alanının ikinci mertebeden kısmi türevleri, potansiyel 
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Kaynak dışında U potansiyel alanı Laplace denklemini (∇2𝑈𝑈 = 0) sağlamaktadır. 

Potansiyel alanın birinci (vektör bileşenleri) ve ikinci (gradient tensörleri) 

mertebeden türevleri, anomaliye neden olan gömülü yapı sınırlarını belirlemek için 

oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Örn: Hood ve Tasked,1989; Hsu vd., 

1996; Fedi ve Florio, 2001). Üç boyutlu Hilbert Dönüşümü (Nabighian, 1984; 

Nelson, 1988) uygulamaları göstermiştir ki; potansiyel alanın x yönündeki türevleri 

(Gx, Gxx, Gzx) y yönündeki yapı sınırlarını, y yönündeki türevleri (Gy, Gyy, Gzy) ise x 

yönündeki yapı sınırlarını belirlemektedir (Becerik ve Pınar, 1999). Gx ve Gy birincil 

türevlerinin maksimum ve minimumlarının uzanımları; Gxx ve Gyy ikincil türevlerinin 

dönüm noktalarının uzanımları; Gzx ve Gzy ikincil türevlerinin maksimum ve 
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Kaynak dışında U potansiyel alanı Laplace denkle-
mini sağlamaktadır. Potansiyel alanın birinci (vektör 
bileşenleri) ve ikinci (gradient tensörleri) mertebe-
den türevleri, anomaliye neden olan gömülü yapı 
sınırlarını belirlemek için oldukça yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır (Örn: Hood ve Tasked,1989; Hsu 
vd., 1996; Fedi ve Florio, 2001). Üç boyutlu Hilbert 
Dönüşümü (Nabighian, 1984; Nelson, 1988) uygula-
maları göstermiştir ki; potansiyel alanın x yönündeki 
türevleri (Gx, Gxx, Gzx) y yönündeki yapı sınırlarını, y 
yönündeki türevleri (Gy, Gyy, Gzy) ise x yönündeki yapı 
sınırlarını belirlemektedir (Becerik ve Pınar, 1999). Gx 
ve Gy birincil türevlerinin maksimum ve minimumla-
rının uzanımları; Gxx ve Gyy ikincil türevlerinin dönüm 
noktalarının uzanımları; Gzx ve Gzy ikincil türevlerinin 
maksimum ve minimumlarının uzanımları yapı sınır-
larını belirlemektedir. Gxy = Gyx ise yapı köşelerini be-
lirlemektedir. Düşey birincil türev yapı sınırlarını belir-
lerken, düşey ikincil türev ile sığ yapılara ait sınırların 
çözünürlüğü artmaktadır.

Pek çok araştırmacı tarafından, gömülü yapıların ya-
tay sınırlarını belirlemek için yatay ve düşey türevlerin 
değişik kombinasyonları şeklinde pek çok yöntem ta-
nımlanmıştır. Genel olarak, sınır/kenar belirleme süz-
geçleri (Edge detection filters) olarak isimlendirilen 
bu yöntemlerden bir kısmı aşağıda tanımlanmaktadır.

Toplam Yatay Türev (TYT)

Toplam Yatay Türev, potansiyel alan verilerinde sınır 
belirleme amacıyla yaygın olarak kullanılmakta olup, 
iki bağımsız değişkenli harita verisi için;
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Pek çok araştırmacı tarafından, gömülü yapıların yatay sınırlarını belirlemek için 

yatay ve düşey türevlerin değişik kombinasyonları şeklinde pek çok yöntem 
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Toplam Yatay Türev (TYT) 

Toplam Yatay Türev, potansiyel alan verilerinde sınır belirleme amacıyla yaygın 

olarak kullanılmakta olup, iki bağımsız değişkenli harita verisi için; 
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şeklinde tanımlanmaktadır. TYT süzgeçlemesi, gömülü yapı sınırlarında pozitif 

pikler vermekte olup, sığ yapıların pikleri daha belirgindir. 

  

           (2)

şeklinde tanımlanmaktadır. TYT süzgeçlemesi, gö-
mülü yapı sınırlarında pozitif pikler vermekte olup, sığ 
yapıların pikleri daha belirgindir.

Analitik Sinyal (AS)

Analitik sinyalin genliği, Roest vd. (1992) tarafından 
aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
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AS süzgeçlemesi, yapı sınırlarında pozitif pikler vermektedir. 

 

Tilt Açısı (TA) 

Miller ve Singh (1994), Tilt Açısı olarak bilinen, TYT normalize düşey türevi 

önermiş ve aşağıdaki şekilde tanımlamışlardır: 

 

𝑇𝑇𝐴𝐴 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕√𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 )        (4) 

 

Tilt (Eğim) Açısı süzgeçlemesi, yapı sınırları üzerinde sıfır değeri almakta olup, sığ 

ve derin yapılar için eşit tepkiler sunmaktadır. Bu nedenle, otomatik genlik kontrol 

süzgeçlemesi gibi çalışmaktadır. 

  

         (3)

AS süzgeçlemesi, yapı sınırlarında pozitif pikler ver-
mektedir.

Tilt Açısı (TA)

Miller ve Singh (1994), Tilt Açısı olarak bilinen, TYT 
normalize düşey türevi önermiş ve aşağıdaki şekilde 
tanımlamışlardır:
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Tilt (Eğim) Açısı süzgeçlemesi, yapı sınırları üzerinde 
sıfır değeri almakta olup, sığ ve derin yapılar için eşit 
tepkiler sunmaktadır. Bu nedenle, otomatik genlik 
kontrol süzgeçlemesi gibi çalışmaktadır.

Tilt Açısı Toplam Yatay Türevi (TAD)

Verduzco vd. (2004), gömülü yapıların sınır tespiti için 
Tilt Açısı Toplam Yatay Türevinin kullanımını önermiş-
lerdir:
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TAD süzgeçlemesi, gömülü yapı sınırlarında pozitif pikler vermekte olup, sığ 

yapıların pikleri, derin yapılara kıyasla daha belirgindir. 

 

Teta Haritası (TETA) 

Wijns vd. (2005), Teta Haritası isimli ve analitik sinyal tabanlı, sınır belirleme 

süzgecini aşağıdaki şekilde tanımlamışlardır: 
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TETA süzgeçlemesi, gömülü yapı sınırlarında pikler vermektedir. 

  

           (5)

TAD süzgeçlemesi, gömülü yapı sınırlarında pozitif 
pikler vermekte olup, sığ yapıların pikleri, derin yapı-
lara kıyasla daha belirgindir.

Teta Haritası (TETA)
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TETA süzgeçlemesi, gömülü yapı sınırlarında pikler 
vermektedir.

Tilt Açısı Hiperbolik Tanjantı (HTA)

Tilt açısı hiperbolik tanjantı, Cooper ve Cowan (2006) 
tarafından aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
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HTA süzgeçlemesi, gömülü yapı sınırlarında pikler vermekte olup, Cooper ve 

Cowan (2006), yapı sınırlarını belirlemede TYT ve TETA süzgeçlemelerinden 

daha iyi sonuçlar verdiğini gözlemlemişlerdir. 

 

Gravite Gradient Tensörlerinin (GGT) ve Yatay Bileşenler Genliğinin (MHC) 

Tilt Türevleri 
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2
)       (8) 

 

          (7)

HTA süzgeçlemesi, gömülü yapı sınırlarında pikler 
vermekte olup, Cooper ve Cowan (2006), yapı sınır-
larını belirlemede TYT ve TETA süzgeçlemelerinden 
daha iyi sonuçlar verdiğini gözlemlemişlerdir.

Gravite Gradient Tensörlerinin (GGT) ve Yatay 
Bileşenler Genliğinin (MHC) Tilt Türevleri

Eşitlik (4)’ten hareketle, Oruç ve Keskinsezer (2008), 
Gravite Gradient Tensörleri (GGT) ile aşağıdaki ifade-
leri tanımlamışlardır:
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2
)       (8) 

 

          (8)
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𝜃𝜃𝑦𝑦 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ( 𝐺𝐺𝑦𝑦𝑦𝑦

√(𝐺𝐺𝑦𝑦𝑦𝑦)
2+(𝐺𝐺𝑦𝑦𝑦𝑦)

2
)       (9) 

ve 

𝜃𝜃𝑧𝑧 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ( 𝐺𝐺𝑦𝑦𝑦𝑦
√(𝐺𝐺𝑦𝑦𝑦𝑦)2+(𝐺𝐺𝑦𝑦𝑦𝑦)

2
)       (10) 

 

Ayrıca, Yatay Bileşenler Genliği (MHC); 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = √(𝐺𝐺𝑥𝑥)2 + (𝐺𝐺𝑦𝑦)
2
       (11) 

 

olmak üzere, MHC’nin Tilt türevini; 

 

𝜃𝜃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ( 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑦𝑦
√(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑦𝑦)2+(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑦𝑦)

2
)      (12) 

 

yeni bir sınır belirleme süzgeci olarak tanımlamışlardır. GGT ve MHC’den 

hesaplanan Tilt Açısı kabulünün şematik gösterimi Şekil 1’de verilmektedir (Oruç 

ve Keskinsezer, 2008). 

          (9)

ve
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        (10)
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yeni bir sınır belirleme süzgeci olarak tanımlamışlardır. 
GGT ve MHC’den hesaplanan Tilt Açısı kabulünün 
şematik gösterimi Şekil 1’de verilmektedir (Oruç ve 
Keskinsezer, 2008).

Genlik Stabilize Toplam Yatay Türev (TDX)

Eşitlik (2)’de verilmekte olan TYT ifadesinin, potansi-
yelin birincil düşey türev genliğine normalize edilmesi 
ile elde edilen sınır belirleme süzgeci, aşağıdaki şekil-
de verilmektedir (Cooper ve Cowan, 2006):

 

12 
 

 

Genlik Stabilize Toplam Yatay Türev (TDX) 

Eşitlik (2)’de verilmekte olan TYT ifadesinin, potansiyelin birincil düşey türev 

genliğine normalize edilmesi ile elde edilen sınır belirleme süzgeci, aşağıdaki 

şekilde verilmektedir (Cooper ve Cowan, 2006): 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ( √𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
|𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕|)        (13) 

 

TYT süzgeçlemesi sonuçlarında, sığ yapıların pikleri daha belirgin iken; TDX 

süzgeçlemesi, sığ ve derin yapılar için eşit tepkiler sunmakta olup, TA 

süzgeçlemesine benzer şekilde, otomatik genlik kontrol süzgeçlemesi gibi 

çalışmaktadır (Cooper ve Cowan, 2006). 

 

Yönelimli Analitik Sinyal 

Beiki (2010), potansiyel alan gradient tensörlerini kullanarak, yönelimli analitik 

sinyal genliklerini aşağıdaki şekilde tanımlamıştır: 

 

𝐴𝐴𝑥𝑥 = √(𝐺𝐺𝑥𝑥𝑥𝑥)2 + (𝐺𝐺𝑥𝑥𝑥𝑥)
2 + (𝐺𝐺𝑥𝑥𝜕𝜕)2      (14) 

 

          (13)

TYT süzgeçlemesi sonuçlarında, sığ yapıların pikleri 
daha belirgin iken; TDX süzgeçlemesi, sığ ve derin 
yapılar için eşit tepkiler sunmakta olup, TA süzgeç-
lemesine benzer şekilde, otomatik genlik kontrol 
süzgeçlemesi gibi çalışmaktadır (Cooper ve Cowan, 
2006).

Yönelimli Analitik Sinyal

Beiki (2010), potansiyel alan gradient tensörlerini kul-
lanarak, yönelimli analitik sinyal genliklerini aşağıdaki 
şekilde tanımlamıştır:
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        (14)
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𝐴𝐴𝑦𝑦 = √(𝐺𝐺𝑦𝑦𝑦𝑦)
2 + (𝐺𝐺𝑦𝑦𝑦𝑦)

2 + (𝐺𝐺𝑦𝑦𝑦𝑦)
2
      (15) 

 

𝐴𝐴𝑦𝑦 = √(𝐺𝐺𝑦𝑦𝑦𝑦)2 + (𝐺𝐺𝑦𝑦𝑦𝑦)
2 + (𝐺𝐺𝑦𝑦𝑦𝑦)2      (16) 

 

Burada, x, y ve z indisleri, türev indisleri olmayıp, analitik sinyal yönelimini ifade 

etmektedirler. Yuan ve Yu (2015), Ax ve Ay ifadelerini kullanarak, aşağıdaki sınır 

belirleme süzgecini tanımlamışlardır: 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸_𝐴𝐴 = √(𝐴𝐴𝑦𝑦)2 + (𝐴𝐴𝑦𝑦)
2
       (17) 

 

Çözünürlüğü arttırmak için, Ax ve Ay yönelimli analitik sinyallerinin düşey türevlerini 

(Axz ve Ayz) kullanarak; 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸_𝐴𝐴𝑦𝑦 = √(𝐴𝐴𝑦𝑦𝑦𝑦)2 + (𝐴𝐴𝑦𝑦𝑦𝑦)
2
       (18) 

 

şeklinde yeni bir sınır belirleme süzgeci daha tanımlamışlardır. ED_A ve ED_Az 

süzgeçleme çıktılarının maksimum değerleri yapı sınırlarını belirlemektedir. Yuan 

        (15)
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Burada, eşitliklerin sol tarafındaki x, y ve z indisleri, 
türev indisleri olmayıp, analitik sinyal yönelimini ifade 
etmektedirler. Yuan ve Yu (2015), Ax ve Ay ifadelerini 
kullanarak, aşağıdaki sınır belirleme süzgecini tanım-
lamışlardır:
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Çözünürlüğü arttırmak için, Ax ve Ay yönelimli analitik 
sinyallerinin düşey türevlerini (Axz ve Ayz) kullanarak;
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        (18)

şeklinde yeni bir sınır belirleme süzgeci daha tanım-
lamışlardır. ED_A ve ED_Az süzgeçleme çıktılarının 
maksimum değerleri yapı sınırlarını belirlemektedir. 
Yuan ve Yu (2015), Axz ve Ayz’in maksimum değerleri-
nin yapı sınırlarını, Ax ve Ay’den daha iyi bir çözünür-
lükte belirlediklerini gözlemlemişlerdir.

Gravite Gradient Tensörlerinin Toplam Yatay 
Türevi (GGT_TYT)

Yönelimli analitik sinyallerin düşey türevleri yerine 
(Eşitlik 18), gravite yatay vektör bileşenlerinin (Gx ve 
Gy) düşey türevlerini kullanarak, yeni bir sınır belirle-
me süzgeci:
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Yönelimli analitik sinyallerin düşey türevleri yerine (Eşitlik 18), gravite yatay vektör 

bileşenlerinin (Gx ve Gy) düşey türevlerini kullanarak, yeni bir sınır belirleme 
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şeklinde tanımlanabilir. ED_A ve ED_Az süzgeçlemelerine benzer olarak, 

GGT_TYT çıktılarının maksimum değerleri yapı sınırlarını belirlemektedir. 

 

  

        (19)

şeklinde tanımlanabilir. ED_A ve ED_Az süzgeçlemelerine 
benzer olarak, GGT_TYT çıktılarının maksimum değerleri 
yapı sınırlarını belirlemektedir.

UYGULAMALAR

İlk olarak, iki farklı model için gürültülü ve gürültüsüz 
sentetik gravite verisi üretilerek, yukarıda tanımlanan 
farklı sınır belirleme yöntemlerinin performansları 
karşılaştırılmıştır. Yaygın olarak kullanılmakta olan, 
ilk altı sınır belirleme süzgecine ait uygulamalar Po-
tensoft yazılımı (Arısoy ve Dikmen, 2011) kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Birincil ve ikincil türevler, bu yazı-
lım ile hesaplanmıştır. Yazılımda, yatay türevler uzay 
ortamında merkezi farklar yaklaşımı ile hesaplanır-
ken; düşey türev frekans ortamında hesaplanmakta 
olup, FFT (Fast Fourier Transformation) kullanımı 
içermektedir. İki farklı model ve bunlar için elde edi-
len sonuçlar aşağıda verilmektedir.

Model 1

Dört prizmatik yapıdan oluşmakta olup, Şekil 2a’da 
modele ait Voxel görünümü ve Şekil 2b’de ise gra-
vite anomalisi verilmektedir. Y ekseni (K-G) uzanımlı 
yapıların derinliği 1-5 km ve X ekseni (B-D) uzanımlı 
yapıların derinliği 5-10 km arasında olup, dört prizma 
için tanımlanan yoğunluk farkları (0,3 gr/cm3) eşittir. 
Bu modele ait, gravite vektör bileşenleri ve gradient 
tensörleri ile birlikte, TYT (Eşitlik 2), AS (Eşitlik 3), TA 
(Eşitlik 4), TAD (Eşitlik 5), TETA (Eşitlik 6) ve HTA 
(Eşitlik 7) süzgeçlemelerine ait sonuçlar Şekil 3’de 
verilmektedir. Bu şekle baktığımızda; potansiyelin 
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birincil ve ikincil türevlerinde, sığ yapı sınırları daha 
net görüntülenmektedir. Gz ve Gzz sonuçları karşılaş-
tırıldığında, artan türev mertebesi ile birlikte sığ yapı 
sınırları netleşirken, derin yapı sınırlarının görünürlü-
ğü azalmaktadır. Gxy’de sığ yapı köşeleri belirgin olup, 
derin yapı köşeleri ayırt edilememektedir. Geleneksel 

sınır belirleme süzgeçlerinin performanslarına baktı-
ğımızda; AS sonuçları yayvan pozitif pikler sunmak-
ta olup, derin yapı sınırları net değildir. TYT ve TAD 
çıktılarında, sığ yapı sınırları derin yapılara kıyasla 
daha belirgindir. TETA haritasındaki geniş pozitif pik-
ler, yapı sınırlarını net bir şekilde ifade etmemektedir. 

Şekil 1. Şematik gösterim (Oruç ve Keskinsezer, 2008’den alınmıştır): Gravite vektör bileşenleri (Gx, Gy, Gz) ve 
gradient tensörleri (Gxx, Gxy, Gxz, Gyx, Gyy, Gyz, Gzx, Gzy, Gzz); gravite gradient tensörlerinin Tilt Açıları (θx, θy, 
θz); Toplam Yatay Türevin (THDR/MHC) Tilt Açısı (θMHC); Toplam Yatay Türevin vektör bileşenleri (MHCx, 
MHCy ve MHCz); Analitik Sinyal (A).

Figure 1. Schematic diagram (taken from Oruç and Keskinsezer, 2008): Vector components (Gx, Gy, Gz) and gradi-
ent tensors (Gxx, Gxy, Gxz, Gyx, Gyy, Gyz, Gzx, Gzy, Gzz) of gravity; Tilt Angles of gravity gradient tensors (θx, θy, θz); 
Tilt Angle (θMHC) of Total Horizontal Derivate (THDR/MHC); vector components of Total Horizontal Derivate 
(MHCx, MHCy and MHCz); Analytical Signal (A).

Şekil 2. Gömülü dört prizmatik yapıdan oluşan Model 1’e ait a) Voxel görünümü ve b) Gravite anomalisi.
Figure 2. a) Voxel view and b) Gravity anomaly of Model 1, which is composed of buried four prismatic structures.
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Şekil 3. Model 1 (Şekil 2) için, a) Gx, b) Gy, c) Gz, d) Gxx, e) Gyy, f) Gzz, g) Gxy, h) Gxz, i) Gyz türevleri ve j) TYT, k) AS, l) 
TA, m) TAD, n) TETA, o) HTA sonuçları.

Figure 3. The results of a) Gx, b) Gy, c) Gz, d) Gxx, e) Gyy, f) Gzz, g) Gxy, h) Gxz, i) Gyz derivatives and j) TYT, k) AS, l) TA, 
m) TAD, n) TETA, o) HTA filters for Model 1 (Figure 2).
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HTA’da sığ yapılar için daha net olmakla birlikte, 
pozitif pikler yapı sınırlarını belirlemektedir. Ancak, 
yapı sınırlarını ifade etmeyen negatif pikler de göz-
lenmektedir.

Şekil 2’de verilmekte olan model için, θx (Eşitlik 8), θy 
(Eşitlik 9), θz (Eşitlik 10), MHCz (TYT’nin düşey türe-
vi), θMHC (Eşitlik 12), TDX (Eşitlik 13), Eşitlik 14-16’da 
tanımlanan yönelimli analitik sinyal genlikleri (Ax, Ay 
ve Az), bunların düşey türevleri (Axz, Ayz ve Azz), ED_A 
(Eşitlik 17), ED_Az (Eşitlik 18) ve GGT_TYT (Eşit-
lik 19) sınır belirleme süzgeçlemelerine ait sonuçlar 
Şekil 4’te verilmektedir. θx ve θy’de, maksimum ve 
minimumların uzanımları sığ ve derin yapı sınırlarını 
belirlemekte fakat alanı bölmekte olan genel eğilim-
ler bulunmaktadır. θz’de, yapı sınırları belirgin ancak, 
modelin ortasında yapay bir anomali bulunmaktadır. 
TYT’nin düşey türevi olan MHCz’de, derin yapı sınır-
ları ayırt edilememektedir. θMHC ve TDX sonuçların-
da ise, sığ yapı sınırları derin yapılara kıyasla daha 
belirgin olup, derin yapı sınırları daha yayvan pozi-
tif pikler sunmaktadır. Ax, Ay ve Az yönelimli analitik 
sinyallerinde, Gx, Gy ve Gz’e kıyasla, yapı sınırları 
çözünürlüğü sığ yapılar için daha iyi olup, derin yapı 
sınırları seçilememektedir. Yönelimli analitik sinyalle-
rin düşey türevlerinde (Axz, Ayz ve Azz) de aynı durum 
söz konusudur. Artan türev mertebesi ile birlikte sığ 
yapı sınırları daha da netleşirken, derin yapı sınırları-
nın görünürlüğü tamamen kaybolmaktadır. ED_A ve 
GGT_TYT’ye kıyasla, sığ yapı sınırları ED_Az’de daha 
nettir, ancak derin yapı sınırları görünürlüğü söz ko-
nusu değildir. Çok belirgin olmamakla birlikte derin 
yapı sınırları GGT_TYT’de gözlenmekte olup, ED_A 
çıktısında gözlenmemektedir. Sığ ve derin yapı sınır-
larını aynı anda belirlemedeki başarısından dolayı, TA 
süzgeçlemesi, bu model için en iyi sonucu vermek-
tedir.

Model 1 için, sentetik veriye maksimum veri 
genliğinin %1’i oranında, normal dağılımlı düzenli 
gürültü eklendiğinde elde edilen sınır belirleme süz-
geçlemesi sonuçları, Şekil 5’te verilmektedir. Sonuç-
lara baktığımızda; HTA’daki , θz, θMHC ve TDX sonuç-
larında gözlenen yapay anomalilerin kaybolduğunu 
görmekteyiz. Bununla birlikte, yapı sınırları çözü-
nürlüğü TAD, θz, Azz ve ED_Az’de azalmaktadır. Per-
formansı artan süzgeçleme olarak, HTA’da negatif 
pikler kaybolmaktadır. Böylece, gürültülü model için 
sığ ve derin yapı sınırlarını aynı anda belirlemedeki 
başarılarından dolayı, TA ve HTA süzgeçlemeleri, en 
iyi sonucu vermektedir.

Model 2

Beş prizmatik yapıdan oluşmakta olup, Şekil 6a’da 
modele ait Voxel görünümü ve Şekil 6b’de ise gravi-
te anomalisi verilmektedir. Ortadaki prizma en derin 
gömülü yapı olup derinliği 5-15 km arasındadır. Onun 
kuzeyinde yer alan yapıların derinliği 2-5 km ve güne-
yinde yer alan yapıların derinliği ise, 3-5 km arasında 
değişmektedir. Her bir yapı için yoğunluk farkı 0.5 gr/
cm3 olarak tanımlanmıştır. Bu modele ait gravite vek-
tör bileşenleri ve gradient tensörleri ile birlikte, TYT 
(Eşitlik 2), AS (Eşitlik 3), TA (Eşitlik 4), TAD (Eşitlik 5), 
TETA (Eşitlik 6) ve HTA (Eşitlik 7) süzgeçlemelerine 
ait sonuçlar Şekil 7’de yer almaktadır. Bu şekle bak-
tığımızda; Gx, Gy, Gxx ve Gyy’de üst üste olan sığ ve 
derin yapı sınırları net bir şekilde ayırt edilememekte-
dir. Bunlara kıyasla, Gxz ve Gyz, yapı sınırlarını net bir 
şekilde belirlemektedir. Gzz sığ yapıların kenarlarının 
belirlenmesinde Gz’e göre daha başarılıdır. Ancak 
Gzz’de derin yapı için ayrımlılık azalmıştır. Gxy’de sığ 
ve derin, tüm yapılara ait köşeler görülmektedir. Bu 
model için, geleneksel sınır belirleme süzgeçlerinin 
performansları iyi değildir. TA’nın çözünürlüğü, di-
ğerlerine (TYT, AS, TAD, TETA, HTA) kıyasla daha 
iyidir; ancak üst üste olan sığ ve derin yapı sınırları 
ayırt edilememektedir. TAD’da, sığ ve üst üste olma-
yan yapı sınırları belirgindir. HTA’da pozitif pikler üst 
üste olamayan yapı sınırlarını belirlemekte olup, üst 
üste olan yapı sınırları ayrımlılığı gözlenmemektedir. 
Ayrıca, yapı sınırlarını ifade etmeyen negatif pikler 
bulunmaktadır.

Şekil 6’da verilmekte olan model için, θx (Eşitlik 8), θy 
(Eşitlik 9), θz (Eşitlik 10), MHCz (TYT’nin düşey türe-
vi), θMHC (Eşitlik 12), TDX (Eşitlik 13), Eşitlik 14-16’da 
tanımlanan yönelimli analitik sinyal genlikleri (Ax, Ay 
ve Az), bunların düşey türevleri (Axz, Ayz ve Azz), ED_A 
(Eşitlik 17), ED_Az (Eşitlik 18) ve GGT_TYT (Eşitlik 19) 
sınır belirleme süzgeçlemelerine ait sonuçlar Şekil 
8’de verilmektedir. θx ve θy’de, alanı bölmekte olan 
genel eğilimlere rağmen, maksimum ve minimumların 
uzanımları sığ ve derin yapı sınırlarını belirlemektedir. 
θz’de, üst üste olan sığ ve derin yapı sınırları ayırt edi-
lememektedir. TYT’nin düşey türevi olan MHCz’de, 
üst üste olan sığ ve derin yapı sınırları, TYT’ye kıyasla, 
oldukça belirgindir. Bu model için, daha önceki mo-
delden farklı olarak, θMHC sonucu, MHCz’den daha dü-
şük çözünürlükte olup, üst üste olan yapı sınırları net 
değildir. TDX sonucunun çözünürlüğü ise, θMHC’den 
daha kötüdür. Bir önceki modelin aksine Model 2 
için, Ax, Ay ve Az yönelimli analitik sinyallerinin, de-
rin yapı sınırlarını belirlemede daha başarılı olduğu 
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Şekil 4. Model 1 (Şekil 2) için, a) θx, b) θy, c) θz, d) MHCz, e) θMHC, f) TDX, g) Ax, h) Ay, i) Az, j) Axz, k) Ayz, l) Azz ve m) 
ED_A, n) ED_Az, o) GGT_TYT süzgeçleme sonuçları.

Figure 4. The results of a) θx, b) θy, c) θz, d) MHCz, e) θMHC, f) TDX, g) Ax, h) Ay, i) Az, j) Axz, k) Ayz, l) Azz and m) ED_A, n) 
ED_Az, o) GGT_TYT filters for Model 1 (Figure 2).
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Şekil 5. Model 1 (Şekil 2) için, sentetik gravite verisine maksimum veri genliğinin %1’i oranında normal dağılımlı 
düzenli gürültü eklendikten sonra, elde edilen sınır belirleme süzgeç sonuçları: a) TYT, b) AS, c) TA, d) 
TAD, e) TETA, f) HTA g) θz, h) MHCz, i) θMHC, j) TDX k) Az, l) Azz and m) ED_A, n) ED_Az ve o) GGT_TYT.

Figure 5. The results of edge detection filters for Model 1 (Figure 2), after normally distributed random noise, with 
amplitude equal to 1% of maximum data amplitude, was added to synthetic gravity data: a) TYT, b) AS, c) 
TA, d) TAD, e) TETA, f) HTA g) θz, h) MHCz, i) θMHC, j) TDX k) Az,  l) Azz and m) ED_A, n) ED_Az ve o) GGT_TYT.
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gözlenmektedir. Yönelimli analitik sinyallerin düşey 
türevlerinin (Axz, Ayz ve Azz) çözünürlüğü ise çok daha 
iyi olup; Azz, Az’e kıyasla daha nettir. ED_A’nın çözü-
nürlüğü kötü olup; ED_Az’de sığ yapı sınırları net bir 
şekilde gözlenmektedir. Bu model için en iyi sonucu 
veren, tüm yapı sınırlarını görünür kılan, GGT_TYT 
süzgeçlemesidir.

Model 2 için, sentetik veriye maksimum veri 
genliğinin %1’i oranında, normal dağılımlı düzenli 
gürültü eklendiğinde elde edilen sınır belirleme süz-
geçlemesi sonuçları, Şekil 9’da verilmektedir. Gürül-
tülü ve gürültüsüz veri sonuçlarını karşılaştırdığımız-
da; gürültülü veri sonuçlarında, yapı sınırları çözünür-
lüğü TAD, θz, Az, Azz, ED_A ve ED_Az’de azalmaktadır. 
Performansı artan süzgeçleme gözlenmemekte olup, 
gürültüsüz veri sonucuna kıyasla çözünürlüğü azal-
masına rağmen, bu model için en iyi sonucu veren 
ve tüm yapı sınırlarını görünür kılan, GGT_TYT süz-
geçlemesidir.

Şekil 3 ve 7’de görüldüğü gibi, GGT_TYT’yi oluşturan 
gravite gradient tensörleri x ve y doğrultusundaki 
yapı sınırlarını belirlemektedir. Bu tensörlerde (Gxz 
ve Gyz) sığ yapı sınırları daha net ayırt edilebilmekte-
dir. Bu nedenle GGT_TYT’de, sığ yapı sınırları daha 
belirgindir (Şekil 4 ve 8). Yoğunluk kontrastının fazla 
olduğu durumlarda, derin yapı sınırları da ayırt edile-
bilmektedir (Şekil 8). Ancak, gömülü yapının ürettiği 
anomaliye etkiyen gürültüye bağlı olarak yapı sınırları 
ayrımlılığı azalmaktadır (Şekil 5 ve 9).

Arazi verisi uygulaması

Doğu Akdeniz’in jeodinamik evriminin kontrolündeki, 
Batı Türkiye’deki çarpışma sonrası volkanizma, farklı 
içerikte magmatik episodlar içermektedir (Pe-Piper 
ve Piper, 2001). Çarpışma sonrası açılmanın, Ege’de, 
pek çok Alpin metamorfik masif oluşturduğu bilin-
mektedir (Jolivet vd., 2013). Ege’deki Kiklat Masifi-
nin doğudaki uzantısı olduğu düşünülen (Seyitoğlu 
ve Işık, 2009) ve bir metamorfik çekirdek kompleksi 
olan Menderes Masifi, batı Türkiye merkezinde 
bulunmaktadır (Bozkurt ve Oberhänsli, 2001). Masif, 
B-D uzantılı Gediz ve Büyük Menderes Grabenlerini 
sınırlandıran normal faylar tarafından kesilmektedir 
(Şekil 10) (Öner ve Dilek, 2013). Yaygın volkanizma-
nın (Aldanmaz, 2006) neden olduğu mineralleşme 
ve pek çok jeotermal sistemin (Mutlu, 2007) kaynağı 
yüksek ısı akısı değerleri (İlkışık, 1995) bölgenin tek-
tonik karmaşasını ifade etmektedir.

Bölgeye ait Bouguer gravite haritası Şekil 11a’da 
verilmektedir. Haritaya baktığımızda, genel olarak 
doğudan batıya artmakta olan gravite değerleri göz-
lenmektedir. Yapılan çalışmalar bölgedeki kabuk ka-
lınlığı değişiminin batıya doğru azalmakta olduğunu 
göstermiştir (Zhu vd., 2006). Şekil 11a’ya baktığımız-
da, bölgenin en derin çökellerini içeren ve en belir-
gin neotektonik yapısal unsurları olan Gediz Grabeni 
(GG) ve Büyük Menderes Grabeni (BMG), sırasıyla, 
KB-GD ve D-B uzanımlı gravite anomalileri ile karak-
terize olmaktadır.

Şekil 6. Gömülü beş prizmatik yapıdan oluşan Model 2’e ait a) Voxel görünümü ve b) Gravite anomalisi.
Figure 6. a) Voxel view and b) Gravity anomaly of Model 2, which is composed of buried five prismatic structures.
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Şekil 7. Model 2 (Şekil 6) için, a) Gx, b) Gy, c) Gz, d) Gxx, e) Gyy, f) Gzz, g) Gxy, h) Gxz, i) Gyz türevleri ve j) TYT, k) AS, l) 
TA, m) TAD, n) TETA, o) HTA süzgeçleme sonuçları.

Figure 7. The results of a) Gx, b) Gy, c) Gz, d) Gxx, e) Gyy, f) Gzz, g) Gxy, h) Gxz, i) Gyz derivatives and j) TYT, k) AS, l) TA, 
m) TAD, n) TETA, o) HTA filters for Model 2 (Figure 6).
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Şekil 8. Model 2 (Şekil 6) için, a) θx, b) θy, c) θz, d) MHCz, e) θMHC, f) TDX, g) Ax, h) Ay, i) Az, j) Axz, k) Ayz, l) Azz ve m) 
ED_A, n) ED_Az, o) GGT_TYT süzgeçleme sonuçları.

Figure 8. The results of a) θx, b) θy, c) θz, d) MHCz, e) θMHC, f) TDX, g) Ax, h) Ay, i) Az, j) Axz, k) Ayz, l) Azz and m) ED_A, n) 
ED_Az, o) GGT_TYT filters for Model 2 (Figure 6).
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Şekil 9. Model 2 (Şekil 6) için, sentetik gravite verisine maksimum veri genliğinin %1’i oranında, normal dağı-
lımlı düzenli gürültü eklendikten sonra, elde edilen sınır belirleme süzgeç sonuçları: a) TYT, b) AS, c) TA,  
d) TAD, e) TETA, f) HTA g) θz, h) MHCz, i) θMHC, j) TDX k) Az, l) Azz ve m) ED_A, n) ED_Az ve o) GGT_TYT.

Figure 9. The results of edge detection filters for Model 2 (Figure 6), after normally distributed random noise, with 
amplitude equal to 1% of maximum data amplitude, was added to synthetic gravity data: a) TYT, b) 
AS, c) TA, d) TAD, e) TETA, f) HTA g) θz, h) MHCz, i) θMHC, j) TDX k) Az ,  l) Azz and m) ED_A, n) ED_Az and  
o) GGT_TYT.
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Şekil 10.  a). Ege Bölgesi’nin sadeleştirilmiş tektonik haritası (Öner ve Dilek, 2013’ten alınmıştır). Turuncu alan-
lar, Ege açılma bölgesindeki metamorfik çekirdek kompleksleri göstermektedir. Kırmızı dikdörtgen, Şekil 
10B’deki alanı ifade etmektedir. b). Menderes Masifi’nin Neojen-Kuvaterner havzalarını ve bunları çevrele-
yen ana tektonik hatları gösteren Batı Anadolu’nun sadeleştirilmiş jeolojik haritası (Öner ve Dilek, 2013’ten 
alınmıştır).

Figure 10. a). Simplified tectonic map of the Aegean region (taken from Öner and Dilek, 2013). Orange-color areas 
show the metamorphic core complexes in the Aegean extensional province. The red square depicts the 
area of Figure 10b. b). Simplified geological map of western Anatolia showing the Neogene-Quaternary 
basins in the Menderes Massif and the surrounding major tectonic features (taken from Öner and Dilek, 
2013).

Şekil 11’de, Batı Anadolu Ege Graben Sistemi ara-
zi verisine, farklı sınır belirleme yöntemleri uygulan-
dığında elde edilen sonuçlar tektonik hatlarla (Şekil 
10) (Öner ve Dilek, 2013) birlikte verilmektedir. Yu-
karıda bahsedilen sınır belirleme süzgeçlerinden 
çözünürlüğü iyi olanların sonuçları bu şekilde yer 
almaktadır. Elde edilen sonuçlar, bölgenin tektonik 
ve jeolojik karmaşasının neden olduğu yoğunluk he-
terojenitesini yansıtmaktadır. Sonuçların tümünde, 
Gediz ve Büyük Menderes Grabenleri net bir biçimde 
ayırt edilmekte olup, diğer yapısal unsurların çözü-
nürlüğü yöntemden yönteme değişmektedir. θMHC ve 
TA süzgeçleme sonuçlarının, sığ ve derin yapılar için 
eşit tepkiler sunarak, otomatik genlik kontrol süz-
geçlemesi gibi çalıştıklarını görmekteyiz. MHCz ve 
TYT sonuçlarında, yanal yoğunluk kontrastının fazla 

olduğu tektonik hatlar belirgindir. İkincil türevlerin 
kombinasyonları olan Ax, Ay, Az, ED_A, AS ve GGT_
TYT süzgeçleme sonuçları benzer olup, tüm yapı 
sınırlarını değil yoğunluk kontrastının fazla olduğu 
yörelerdeki yapı sınırlarını ifade etmektedirler. Düşey 
ikincil türevlerin kombinasyonları şeklinde tanımlı 
süzgeçlerde, özellikle Az’de, düşey ve yanal yoğunluk 
kontrastının birlikte sonucu etkilediği görülmektedir.

TARTIŞMA ve SONUÇLAR

Gömülü Jeolojik yapı sınırlarının belirlenmesi için kul-
lanılmakta olan pek çok sınır belirleme süzgeci bulun-
maktadır. Anomaliye neden olan gömülü yapı sınırları 
belirlenirken gerekli olan, tüm sınır ve köşelerin ayırt 
edilip düzgün bir şekilde yorumlanabilmesidir. Bu ça-
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Şekil 11. a) Batı Anadolu Bouguer Gravite haritası, Şekil 10’daki (Öner ve Dilek, 2013) tektonik hatlarla birlikte ve-
rilmektedir. Kırmızı yıldızlar şehir merkezlerini göstermektedir. b) Gz, c) Gy, d) Gzz, e) Gyy, f) Gyz, g) Ax, h) Ay, 
i) Az, j) ED_A, k) θMHC, l) MHCz, m) TYT, n) TA, o) AS ve p) GGT_TYT süzgeçleme sonuçları.

Figure 11. a) Bouguer Gravity map of western Anatolia, together with tectonic features (Öner and Dilek, 2013) in 
Figure 10. Red stars show centers of the cities. The results of b) Gz, c) Gy, d) Gzz, e) Gyy, f) Gyz, g) Ax, h) Ay, 
i) Az, j) ED_A, k) θMHC, l) MHCz, m) TYT, n) TA, o) AS and p) GGT_TYT filters.
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Şekil 11.  Devam ediyor.
Figure 11. Continued.
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lışmada, iki farklı yer altı modeli için üretilen gürültülü/
gürültüsüz sentetik gravite verisine ve Batı Anadolu 
Ege Graben Sistemi arazi verisine farklı sınır belirle-
me yöntemleri uygulanarak, performansları karşılaş-
tırılmıştır. Uygulanan yöntemlerin performansları, yer 
altı modeli karmaşasına, ürettiği anomali genliğine 
ve etkiyen gürültüye bağlı olarak değişmektedir. Bu 
çalışmada, yeni bir sınır belirleme süzgeci olarak ta-
nımlanan GGT_TYT süzgeçlemesi, sığ ve yoğunluk 
kontrastı fazla olan yapı sınırlarını belirlemede başa-
rılıdır. Sonuçlar göstermektedir ki; tek bir yönteme 
bağlı değerlendirmelerden kaçınılmalıdır. Mümkün 
olduğunca farklı ve çok sayıda yöntem uygulanmalı, 
elde edilen sonuçlar bütünleşik bir biçimde değerlen-
dirilerek yoruma ulaşılmalıdır.
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