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ÖZ
Bu çalışma kapsamında, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 1997
yılında MTA Sismik-1 Gemisi ile Marmara Denizi’nde M97-29 no’lu hat üzerinde toplanmış olan
çok kanallı sismik yansıma verilerine yığma öncesi ve sonrası aşamalarda ayrı ayrı önkestirim
ters evrişim işlemi uygulanarak elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Yığma
öncesi atış gruplarına uygulanan önkestirim ters evrişimi sonrasında ve önkestirim ters evrişimi
uygulamadan elde edilmiş olan yığma kesitine uygulanan önkestirim ters evrişimi sonucundaki
kesitler karşılaştırıldıklarında, her iki kesitte de tekrarlı yansımaların büyük oranda bastırılmış
oldukları, fakat birincil yansımalara ait genliklerin yığma öncesi önkestirim ters evrişim işlemi
sonrasında elde edilen yığma kesitinde çok daha seçilebilir ve birincil yansıma genliklerinin çok
daha yüksek olduğu açıkça görülmüştür. Marmara Denizi’nin tabanının sığlaştığı ve eğimli yapıların
da mevcut olduğu bir bölümünde gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada kullanılan veriler göz önüne
alındığında, yığma öncesi önkestirim ters evrişim işlemi uygulanarak elde edilen sonucun, diğerine
oranla daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir.
ABSTRACT

This study aims to suppress the multiple reflections from the multi-channel seismic reflection data,
which collected on the profile M97-29 at the Sea of Marmara with the MTA Sismik-1 Vessel in
1997 by the General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA), both at the preand post-stack stages separately, by using predictive deconvolution and to compare both results.
The stack section obtained by applying predictive deconvolution to the pre-stack shot gathers, is
compared with the stack section obtained by applying predictive deconvolution to the post-stack
section, which has no predictive deconvolution application before stack. The multiple reflections
are mostly suppressed in both sections, but the amplitudes of the primary reflections are much more
noticeable and have much higher amplitudes on the stack section obtained by applying predictive
deconvolution to the pre-stack shot gathers. Considering the data used in this study, which obtained
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from a shallow seabed section of the Sea of Marmara including slopped structures, it has been
observed that the result obtained by applying the predictive deconvolution process to the pre-stack
shot gathers are more successful than the other.

1. Giriş
Sismik yansıma yöntemi, petrol ve doğalgaz
rezervlerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi ile
bağlantılı olarak, hidrokarbon içeren formasyonların
ve bu formasyonları çevreleyen jeolojik yapıların
haritalandırılmasında, deniz tabanı altındaki kırık
ve kıvrım içeren karmaşık jeolojik yapıların ortaya
çıkarılmasında, mühendislik amaçlı çalışmalar gibi
birçok alanda yaygın olarak kullanılmakta olan
etkili bir yöntemdir. Karada ve kıyı ötesinde (deniz
ve göl) gerçekleştirilmekte olan sismik yansıma
çalışmalarında, toplanan ham verilerin yeraltındaki
jeolojik yapıların tanımlanmasında kullanılabilecek
yeterli görsel çözünürlüğe sahip sismik kesitlere
dönüştürülmesi, ancak verilerin mümkün olduğunca
sağlıklı biçimde toplanması ve sismik veri-işlem
aşamalarının veri işlemci tarafından doğru ve
hassas biçimde gerçekleştirilmesi sonucu mümkün
olabilmektedir. Sismik yansıma verilerine uygulanan
veri işlem basamaklarının sırası, uygulanma şekilleri
ve parametre seçimleri, her sismik veri seti için
farklılıklar gösterebilmektedir. Uygulanan veri işlem
aşamaları sonucunda sismik yansıma verilerinin
sinyal/gürültü oranının arttırılması, bir sonraki aşama
olan yorumlama aşamasının hem daha kolay hem de
daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesine olanak
sağlamaktadır.
Sismik yansıma çalışmalarında, bir atış sonrası
kaynaktan çıkan enerji, alıcılara ulaşmadan önce
aynı yolu birden fazla tekrarlayarak yansımaya
uğrayabilmektedir. Tekrarlı yansımalar (multiples)
olarak adlandırılmakta olan bu özel gürültü türü, sismik
kesitlerde kendilerini birden fazla tekrarlayan yansıma
olayları olarak göstermekte ve yorumlama aşamasında
oldukça sıkıntılı durumlar yaratabilmektedir. Sismik
kesitler üzerinde geç zamanlarda kaydedildiklerinden
dolayı, derindeki gerçek yansımalarla ayırt edilmesi
çoğunlukla zor bir süreçtir. Özellikle deniz yansıma
sismiği çalışmalarında deniz tabanı ardışık tekrarlı
yansımaları, kesitte gözlemlendikleri kayıt zamanları
değerlerinin altında kalan gerçek (birincil) yansımaları
maskeleyerek onları tanınmaz yapabilmektedir.
Dolayısıyla, veri işlem sürecinde tekrarlı yansımaların

etkilerinin giderilememesi, yorumlama aşamasında
yorumcunun sağlıklı bir biçimde yorum yapamamasına
ya da hatalı yorum yapmasına sebep olmaktadır.
Sismik yansıma verilerinde gözlemlenen tekrarlı
yansımaların bastırılmasında birçok farklı yöntem
kullanılmaktadır. Tekrarlı yansımaların etkilerinin
sismik kesitler üzerinden kaldırılmasında kullanılan
Ters Evrişim’in (Deconvolution) özel bir türü olan
Önkestirim Ters Evrişimi (Predictive Deconvolution)
en etkili yöntemlerden biridir. İlk olarak Robinson
(1957, 1967, 1975) tarafından tanıtılan ve sismik
verilere uygulanan önkestirim ters evrişimi, daha
sonra birçok farklı araştırmacı tarafından, birçok farklı
türdeki tekrarlı yansımaların bastırılması amacıyla
veriler üzerinde kullanılmıştır. Peacock ve Treitel
(1969) yöntemin teorik temelini ortaya koymuş ve
tekrarlı yansımaların bastırılması konusunda pratik
uygulamaları çalışmalarında sunmuşlardır. Ön
kestirim ters evrişiminin geçmişten günümüze olan
teorik gelişimi, Verschuur (2013) ve Weglein (1999)’ın
çalışmalarında bulunabilir (Güney vd., 2019). Farklı
türdeki tekrarlı yansımaların bastırılabilmesi için
birçok yazar, önkestirim ters evrişimi için yeni
algoritmalar ve uygulama usulleri önermişlerdir
(Taner, 1980; Taner ve Coburn, 1981; Gibson ve
Larner, 1984; Ulrych ve Matsouka, 1991; Porsani ve
Ursin, 1998, 2007; Schoenberger ve Houston, 1998;
Perez ve Hanley, 2000; Liu ve Lu, 2008, 2014;
Shankar vd., 2009; Margrave ve Lamoreux, 2010;
Wang vd., 2011; Güney vd., 2013, 2019).
Ters evrişimin esas amacı, yansıma katsayıları
serisini (reflectivity sequence) sismik izden ayırmak
ve böylece sismik olayların düşey ayrımlılığını ve
tanımlanabilirliğini iyileştirmektir (Sheriff ve Geldart,
1995). Sismik verilerin salınımlı (ringy) görünümünün
de ortadan kaldırılmasına yardımcı olan bu yöntem,
yığma öncesi atış gruplarına veya Ortak Derinlik
Noktası (Common Depth Point - CDP) gruplarına
(deconvolution before stack - DBS) veya yığma
sonrasında da (deconvolution after stack - DAS)
uygulanabilmektedir. Bununla birlikte önkestirim
ters evrişimi sismik yansıma verilerindeki zamansal
ayrımlılığı arttırmakta önemli bir rol oynamaktadır.
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Zamansal ayrımlılığın artması, sismik yansıma
verilerinin stratigrafik yorumlanması aşamasında
özellikle ince tabaka analizlerinde önemli katkılar ve
kolaylık sağlamaktadır. Önkestirim ters evrişiminde,
kestirim uzaklığı (prediction lag) ve operatör uzunluğu
(operator length) parametreleri önemlidir, bu nedenle
bu parametrelere ait değerlerin seçiminin çok dikkatli
yapılması gerekmektedir. Birçok farklı çalışma
alanında, deniz yansıma sismiği verilerindeki tekrarlı
yansımaların bastırılması önkestirim ters evrişimini
kullanarak gerçekleştirilmiş olan çalışmalar mevcuttur
(Sinton vd., 1978; Marino vd., 2013; Sheng vd., 2014;
Jian ve Zhu, 2015; Bitencourt vd., 2017; Carneiro vd.,
2017; Yuza vd., 2019).
Çalışma alanının yer aldığı Marmara Denizi’nde
daha önce gerçekleştirilmiş olan öncel çalışmalar
incelendiğinde, deniz tabanının sığlaştığı ve eğimli
yapıların mevcut olduğu yerlerde yapılmış olan
çalışmalarda, önkestirim ters evrişim yönteminin
sağlıklı sonuçlar vermediği ve veri üzerinde bulunan
tekrarlı yansımaların bastırılmasında etkili olarak
kullanılamadığı gözlemlenmiştir (İmren vd., 2001;
İmren, 2003; Düşünür, 2004; Yücesoy, 2006; Kurt
ve Yücesoy, 2009; Şapaş, 2010; Ergintav vd., 2011;
Perinçek, 2011; Oğuz, 2012).

Bu çalışmada, 1997 yılında MTA Sismik-1 Gemisi
ile Marmara Denizi’nde M97-29 numaralı hat (Şekil
1) üzerinde toplanmış olan çok kanallı sismik yansıma
verilerine, gerek yığma öncesi gerekse yığma sonrası
aşamalarda ayrı ayrı uygulanan ön kestirim ters
evrişim işlemi ile elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı
olarak verilmektedir. Marmara Denizi’nden elde
edilen bu veriler için tekrarlı yansımaların hangi
aşamada ön kestirim ters evrişimi ile daha sağlıklı
olarak bastırılabildiği ile ilgili bilgiler sunulmaktadır.
2. Yöntem
Tekrarlı yansımaların önkestirim ters evrişimi
yönteminin kullanılarak bastırılması için kullanılan
çok kanallı deniz yansıma sismiği verileri, MTA
tarafından 1997 yılında MTA Sismik-1 Gemisi ile
Marmara Denizi’nde toplanmıştır (Şekil 1). Bu çalışma
için seçilen M97-29 no’lu sismik hatta ait verilerin
toplama parametreleri Çizelge 1’de görülmektedir.
M97-29 no’lu sismik hattın orta noktasından alınmış,
birincil ve tekrarlı yansımaların gözlemlenebildiği atış
kaydı Şekil 2’de sunulmaktadır.
2.1. Önkestirim Ters Evrişimi
Önkestirim ters evrişim işlemi, çok dikkatli bir
şekilde gerçekleştirilmelidir çünkü sismik veriye

Şekil 1- MTA tarafından 1997 yılında MTA Sismik-1 Gemisi ile Marmara Denizi’nde toplanmış olan ve bu çalışmada kullanılan verilerin ait
olduğu hattın konumunu gösteren yer bulduru haritası.
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Çizelge 1- M97-29 no’lu sismik hatta ait veri toplama parametreleri.
Sismik Yansıma
Hattı

Kaynak Tipi

Kanal
Sayısı

Atış
Aralığı

M97-29

Hava Tabancası

84

50 m

Alıcı Grup
Aralığı
Ofset
12,5 m

40 m

Kayıt
Uzunluğu

Örnekleme
Aralığı

Katlama Sayısı

6s

2 ms

11

Şekil 2- M97-29 no’lu sismik hattın orta noktasından alınmış 352 no’lu atış kaydı ve bu atış kaydında
gözlemlenen birincil ve tekrarlı yansımalar.

yanlış uygulanması durumunda, veride bulunmakta
olan yüksek frekanslı gürültülerin artmasına ve
birincil yansımaların genliklerinin düşmesine sebep
olarak, gerçek yansımalara ait bilgileri önemli bir
biçimde etkileyebilmektedir. Bu durum, yorumlama
aşamasında sismik kesitlerin yorumcu tarafından
hatalı olarak yorumlanmasına yol açabilmektedir.
Önkestirim ters evrişimi sismik kaydın öz
ilişkisinden
kestirilen
parametreler
(kestirim
uzaklığı ve operatör uzunluğu) kullanılarak
gerçekleştirilmektedir. Kestirim uzaklığı değeri,
önkestirim ters evrişim işlemi için önemli bir
parametredir. Kestirim uzaklığının doğru olarak
seçilmesi verideki zamansal ayrımlılığın artmasını
ve verideki tekrarlı yansımaların da bastırılmasını
sağlamaktadır. Kestirim uzaklığının örnekleme
aralığına yakın seçilmesi durumunda sismik verinin
ayrımlılığı arttırılırken, daha büyük bir değer
seçilmesi durumunda ise sismik veride bulunmakta

olan tekrarlı yansımaların bastırılması söz konusu
olacaktır. Önkestirim ters evrişim işleminin diğer
bir önemli parametresi de operatör uzunluğudur.
Operatör uzunluğu, sismik izin öz ilişkisinin dalgacık
öz ilişkisine yaklaşık olarak eşit olduğu kısmının
zaman uzunluğu olarak ifade edilmesidir (Dondurur,
2018). Operatör uzunluğunun az veya yeteri değerde
seçilmemesi durumunda veride bulunmakta olan
tekrarlı yansımaların bastırılması işlemi sağlıklı bir
şekilde gerçekleştirilemez.
Şekil 3’te sismik yansıma verisine ait bir izin
öz ilişki kesitinin görüntüsü verilmektedir. Bu öz
ilişki kesitinden, sismik veriye uygulanacak olan
önkestirim ters evrişim işleminin parametrelerinin
(kestirim uzaklığı ve operatör uzunluğu) değerlerinin
belirlenmesi aşamasında faydalanılmaktadır.
Uzun yollu tekrarlı yansıma içeren sismik yansıma
verilerinde; kestirim uzaklığı değerinin, tekrarlı
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Şekil 3- Tekrarlı yansımaların özilişki kesitlerindeki görüntüsü (Dondurur, 2018’den değiştirilerek alınmıştır).

yansıma periyodu değerine (tekrarlı yansımaya ait
izin özilişki kesitinde gözlemlendiği zaman değerine)
eşit olarak seçilmesi ile gerçekleştirilen önkestirim
ters evrişim işlemi, en uygun sonuçların elde
edilebilmesini sağlayacaktır. Operatör uzunluğunun
sismik izin özilişki kesitinde bulunan tekrarlı
yansımaların kapladığı zaman değeri kadar seçilmesi
durumunda en ideal sonuçlar elde edilebilmektedir
(Dondurur, 2018).

sonuçlar karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Böylece,
sismik verilerde gözlemlenen tekrarlı yansımaların
önkestirim ters evrişimi kullanılarak hangi aşamada
daha etkin bastırılabildiği ile ilgili değerlendirmeler
yapılmıştır. Çalışmada takip edilen veri işlem iş akışı
Şekil 4’te gösterilmektedir.

Önkestirim ters evrişim yöntemi, yığma öncesi
atış gruplarına veya CDP gruplarına veya yığma
sonrasında da uygulanabilmektedir. Yığma öncesi
önkestirim ters evrişimi uygulanırken atış veya CDP
grupları için seçilecek olan kestirim uzaklık değerleri
ofsete bağlı değişmektedir (Dondurur, 2018). Yığma
sonrası önkestirim ters evrişimi uygulanırken ise yığma
kesitleri için seçilecek olan kestirim uzaklık değerleri,
yapılmış olan Sıfır Ofset Zamanına Kaydırma (Normal
Move Out – NMO) düzeltmesi sebebiyle ofsete bağlı
olarak değişim göstermemektedir. Önkestirim ters
evrişim işlemi için seçilecek olan parametreler, yığma
öncesi her atışın veya CDP grubunun özilişki kesitine
bakılarak seçilmekteyken, yığma sonrasında ise yığma
kesitinin üzerinde işaretlenmiş olan deniz tabanı
noktalarının sisteme tanıtılması ile bu noktalarda
bulunan izlerin özilişkisine bakılarak seçilmektedir.

Çalışma kapsamında ilk olarak, atış-alıcı
geometrilerinin
sisteme
tanımlanmış
olduğu
atış gruplarına önkestirim ters evrişim yöntemi
uygulanarak veride gözlemlenen tekrarlı yansımaların
bastırılması sağlanmıştır. Önkestirim ters evrişim
işleminin gerçekleştirilebilmesi için, özilişki analizi
ile en uygun kestirim uzaklığı ve operatör uzunluğu
değerleri belirlenmiştir. Yığma öncesi uygulama için bu
belirleme işlemi, her 10 atış grubunda bir atış grubunun
özilişki kesitinden gerçekleştirilmiştir. Önkestirim
ters evrişim uygulamasında parametre belirlemeleri
ne kadar sık aralıklı yapılırsa uygulamanın başarısı o
oranda artar. Şekil 2’de sismik hattın orta bölümünden
alınmış olan 352 numaralı atış grubu görülmektedir.
Bu kayıtta birincil yansımalar yaklaşık olarak 1,6
s’de, 1. tekrarlı yansımalar yaklaşık olarak 3,2 s’de
ve 2. tekrarlı yansımalar ise, yaklaşık olarak 4,8 s’de
görülmektedir.

3. Bulgular
Bu çalışmada, 1997 yılında MTA Sismik-1 Gemisi
ile Marmara Denizi’nde M97-29 no’lu hat üzerinde
toplanmış olan çok kanallı sismik yansıma verilerine
yığma öncesi ve yığma sonrası aşamalarda ayrı ayrı
uygulanan önkestirim ters evrişiminden elde edilen

3.1. Yığma Öncesi Atış Gruplarına Önkestirim Ters
Evrişimi Uygulaması

Şekil 5a’da, 352 numaralı atış grubuna ait özilişki
kesiti ve Şekil 5b’de 352 numaralı atış grubunun 51
numaralı izi için özilişki izi görülmektedir. Önkestirim
ters evrişim işleminde kestirim uzaklığı (α) değerinin,
özilişki kesitinde ilk görülecek olan tekrarlı yansımanın
periyoduna eşit olarak seçilmesi ve operatör uzunluğu
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Şekil 4- Sismik yansıma verilerine uygulanan veri işlem iş akışı.

Şekil 5- a) 352 numaralı atış grubuna ait özilişki kesiti ve b) 352 numaralı atış grubunun 51 numaralı izine ait olan özilişki kesiti.
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(n) değerinin de özilişki kesitinde bulunan tekrarlı
yansımaları kapsayacak şekilde seçilmesi, belirlenen
tekrarlıları bastırmada etkili olacaktır.
Yapılan parametre testleri sonucunda 352 numaralı
atış grubuna ait en uygun kestirim uzaklığı değeri
1250 ms olarak ve en uygun operatör uzunluğu
değeri ise 5000 ms olarak belirlenmiştir. Farklı
değerler kullanarak yapılan testler sonucunda,
tekrarlı yansımaların yeterli düzeyde bastırılamadığı
ve verinin sinyal/gürültü oranını olumsuz yönde
etkilediği gözlemlenmiştir (Şekil 6).
Kestirim uzaklığı değerinin, özilişki kesitinde
gözlemlenen ilk tekrarlı yansımanın periyot değerine
eşit olarak seçilmesi durumunda, önkestirim ters
evrişim işlemi uygun sonuç vermiş, bunun haricinde
kullanılan değerler ile atış grubunda gözlemlenen
tekrarlı yansımalar bastırılamamıştır. Operatör
uzunluğu değerinin ise, atış grubunun özilişki
kesitinde gözlemlenen tekrarlı yansımaları kapsayan
bir zaman değeri seçilmesi durumunda, önkestirim ters
evrişim işlemi uygun sonuç vermiş, bunun haricinde
kullanılan değerler ile atış grubunda gözlemlenen
tekrarlı yansımalar bastırılamamıştır. Karşılaştırma
için, 352 numaralı atış kaydı ve bu kayıtın Fourier
genlik spektrumu Şekil 7a’da ve önkestirim ters
evrişimi sonrası atış kaydı ve bu kayıtın Fourier

genlik spektrumu ise Şekil 7b’de verilmektedir.
Yapılan önkestirim ters evrişim işlemi sonucunda
tekrarlı yansımaların bastırılması sağlanmış ve veri
üzerinde bulunan tekrarlı yansımaların bozucu etkileri
giderilmiştir. Veri üzerinden kaldırılan bu bozucu
etkiler, Şekil 7a ve Şekil 7b’de verilen Fourier genlik
spektrum karşılaştırmalarında da gözlemlenmektedir.
Fourier genlik spektrumlarında birincil yansıma
genliklerinin üzerlerini örten tekrarlı yansımaların
bozucu etkileri, önkestirim ters evrişim işlemi
sonrasında ortadan kaldırılmıştır. Ön kestirim ters
evrişim işlemi tamamlandıktan sonra, Şekil 4’teki iş
akışına uygun olarak hız analizi ve NMO düzeltmesi
işlemleri uygulanarak elde edilen yığma kesiti Şekil
8’de verilmektedir.
3.2. Yığma Sonrası
Uygulaması

Önkestirim

Ters

Evrişim

Çalışma kapsamında bir sonraki aşama olarak,
Şekil 4’teki iş akışında belirtildiği üzere veriye
önkestirim ters evrişimi hariç diğer işlemler
uygulanarak yığma kesiti elde edilmiş (Şekil 9) ve bu
yığma kesitine önkestirim ters evrişimi uygulanarak
tekrarlı yansımaların bastırılması sağlanmıştır. Doğal
olarak yığma kesiti sıfır ofset kesit olduğundan
yığma sonrası uygulanan önkestirim ters evrişim
işlemi ile yığma öncesi uygulanan önkestirim ters

Şekil 6- a) 352 numaralı atış grubu kayıtı ve b) kestirim uzaklığı α = 7 msn, operatör boyu, n = 1200 msn kullanılarak elde edilen önkestirim
ters evrişimi sonucu.
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Şekil 7- 352 numaralı atış grubu kayıtı (sol üstte) ve Fourier genlik spektrumu (sol altta), kestirim uzaklığı α = 1250 msn ve operatör uzunluğu,
n = 5000 msn kullanılarak elde edilen önkestirim ters evrişimi sonucu (sağ üstte) ve bu kayıta ait olan Fourier genlik spektrumu (sağ
altta).

evrişim işlemine göre farklılıklar göstermektedir.
Temel farklılık yığma öncesi önkestirim ters evrişimi
uygulamasında kestirim uzaklık değeri ofsete bağlı
olarak değişirken, yığma sonrası uygulamada sıfır
ofset nedeniyle kestirim uzaklık değerleri ofsete bağlı
değişkenlik göstermemektedir.
Önkestirim ters evrişiminin yığma sonrası
uygulamasında, yığma kesitinin üzerindeki deniz
tabanı seviyesi işaretlenir (Şekil 10, yeşil kesikli
çizgi) ve bu seviyeden başlayan izlerin özilişkisi
hesaplanarak, parametreler belirlenir. Yığma
kesitlerinde deniz tabanının sabit olarak ilerlemediği
kesimlerde, birincil yansımaların ve tekrarlı
yansımaların kesit üzerindeki geliş zamanlarındaki

farklılıklardan dolayı, belirlenecek olan önkestirim ters
evrişim parametrelerinde de farklılıklar oluşacaktır.
Deniz tabanının değişim göstermediği aralıklar
için, bir CDP izinin (Şekil 9 ve 10’da mavi kesikli
düşey çizgi) özilişki izi incelenerek kestirim uzaklığı
ve operatör uzunluğu değerlerinin belirlenmesi
yeterliyken, deniz tabanının keskin bir şekilde değişim
gösterdiği aralıklar için, o aralık içerisinde yer alan
birden çok CDP izinin özilişki kesitleri incelenerek
kestirim uzaklığı ve operatör uzunluğu değerleri
belirlenmektedir.
Şekil 11a’da, yığma kesitinin bütününe ait olan
özilişki kesiti ve Şekil 11b’de ise kesit üzerinde
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Şekil 8- Yığma öncesi önkestirim ters evrişimi uygulanarak elde edilen yığma kesiti.

Şekil 9- Şekil 4’te belirtilen işlem akışına göre elde edilen yığma kesiti. Mavi kesikli
çizgi, (parametre belirlemesi için seçilen 3641 no’lu CDP izinin yerini
göstermektedir). Kesitte özellikle 2345-4200 numaralı CDP’ler arasındaki
deniz tabanı yansımasının yaklaşık olarak 1,6 s’de, tekrarlı yansımasının ise
açık olarak 3,2 s’de görülmektedir.
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Şekil 10- Değişim gösteren deniz tabanı derinlik değerlerinin sisteme tanıtılması amacıyla yığma
kesitinin üzerinde deniz tabanının işaretlenmesi (yeşil sürekli çizgi).

seçilen 3641 no’lu CDP izine ait olan özilişki izi
görülmektedir. Ayrıca Şekil 11b üzerinde, 3641
numaralı CDP izine uygulanacak olan önkestirim ters
evrişim işlemi için belirlenen kestirim uzaklığı (α) ve
operatör uzunluğu (n) değerleri gösterilmektedir.
3641 numaralı CDP izi üzerinde yapılan birçok
farklı parametre testleri sonucunda en uygun kestirim

uzaklığı değeri 1300 ms olarak ve en uygun operatör
uzunluğu değeri ise 4000 ms olarak belirlenmiştir.
Farklı değerler kullanılarak yapılan testler sonucunda
tekrarlı yansımaların yeterli düzeyde bastırılamadığı
gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, en ideal
sonuçların, kestirim uzaklığının özilişki kesitinde
gözlemlenen ilk tekrarlı yansıma periyot değerine
eşit olduğu ve operatör uzunluğunun da özilişki

Şekil 11- a) Yığma kesitinin bütününe ait olan özilişki kesiti ve b) kesit üzerinde seçilen 3641 no’lu CDP noktasına ait olan özilişki izi.
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kesitinde gözlemlenen tekrarlı yansımaları kapsayan
bir zaman değeri seçilmesi durumunda elde edildiği
gözlemlenmiştir. Şekil 12a’da önkestirim ters evrişimi
uygulamadan elde edilmiş olan yığma kesiti ve bu
yığma kesitin ortalama Fourier genlik spektrumu,
Şekil 12b’de ise, yığma sonrası önkestirim ters
evrişimi uygulanmasından elde edilmiş olan yığma
kesiti ve bu yığma kesitinin ortalama Fourier genlik
spektrumu görülmektedir. Şekil 12a ve b’de görülen
Fourier genlik spektrumları karşılaştırıldığında, yığma
sonrası önkestirim ters evrişimi işlemi sonucunda
birincil yansıma genlikleri üzerinde bulunan tekrarlı
yansımaların etkilerinin kaldırıldığı, fakat en
yüksek genlik değerini düşürerek kesit üzerindeki

birincil yansımaların kaybolmasına sebep olduğu
gözlemlenmiştir.
4. Sonuçlar
Bu çalışmada, yığma öncesi atış gruplarına
önkestirim ters evrişim uygulanarak elde edilen yığma
sonucu ile, atış gruplarına önkestirim ters evrişim
uygulanmaksızın elde edilen yığma kesitine önkestirim
ters evrişimi uygulanarak (yığma sonrası ters evrişim)
elde edilen sonuç karşılaştırılmıştır. Her iki uygulama
için en uygun kestirim uzaklığı ve operatör uzunluğu
değerleri çok sayıda deneme yapılarak belirlenmiştir.

Şekil 12- Önkestirim ters evrişimi uygulamadan elde edilen yığma kesiti (sol üstte) ve bu kesite ait olan Fourier genlik spektrumu (sol
altta), yığma kesitine önkestirim ters evrişimi uygulanması sonucu elde edilen kesit (sağ üstte) ve bu kesite ait olan Fourier genlik
spektrumu (sağ altta).
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Kestirim uzaklığı ve operatör uzunluğu değerlerinin
en uygun şekilde kararlaştırılmasının, önkestirim ters
evrişim işleminin etkin olarak uygulanabilmesi için
oldukça önemli olduğu görülmüştür. Bununla birlikte,
kestirim uzaklığının tekrarlı yansımanın periyoduna
eşit olarak seçilmesinin ve operatör uzunluğunun da
tekrarlı yansımaların kapladığı zaman değeri kadar
seçilmesinin, uygulanan önkestirim ters evrişim
işleminin kalitesini arttırdığı gözlenmiştir.
Yığma öncesi atış gruplarına uygulanan
önkestirim ters evrişim işlemi ile elde edilen sonuçlar
incelendiğinde, atış grupları üzerindeki tekrarlı
yansımaların büyük ölçüde bastırılmış oldukları
gözlemlenmektedir. Şekil 7b’de 352 numaralı atış
grubu için verilen örnekte görüldüğü gibi, tekrarlı
yansımalar büyük bir ölçüde bastırılmış ve Fourier
genlik spektrumunda, 15 - 20, 30 - 40, 80 - 90 Hz
aralıklarında bulunan birincil yansımalara ait genlikler
artmıştır.
Önkestirim ters evrişim işlemi gerçekleştirildikten
sonra atış grubunda gözlemlenen gürültülere ait
genliklerde de bir artış söz konusu olmaktadır. Bu
sebeple önkestirim ters evrişim işlemi sonrasında
kesitlere 5 - 10 / 110 - 120 Hz kesme frekanslarına
bağlı bir bant geçişli süzgeç uygulanmıştır ve kesitlere
ait sinyal/gürültü oranının arttırılması sağlanmıştır.

Yığma sonrası önkestirim ters evrişim sonuçları
incelendiğinde,
kesitte
gözlemlenen
tekrarlı
yansımaların büyük ölçüde bastırılmış oldukları, fakat
birincil yansımalara ait genliklerin de olumsuz yönde
etkilendikleri görülmektedir (Şekil 12b).
Yığma öncesi atış gruplarına önkestirim ters
evrişim uygulanarak elde edilen yığma kesitinin
Fourier Genlik spektrumu Şekil 13a’da, yığma kesitine
önkestirim ters evrişimi uygulanması sonucunda
elde edilen kesite ait olan Fourier genlik spektrumu
ise Şekil 13b’de verilmiştir. Yapılan karşılaştırma
sonucunda Şekil 13a’da kesitin en yüksek genlik
değeri 0,4638-9 iken, Şekil 13b’de ise kesite ait en
yüksek genlik değeri 0,3813-9’dur. Önkestirim ters
evrişimi sismik yansıma verilerindeki zamansal
ayrımlılığı arttırmakta ve sismik yansıma verilerinin
stratigrafik yorumlanması aşamasında özellikle
ince tabaka analizlerinde önemli katkı ve kolaylık
sağlamaktadır. Bu durum göz önünde bulundurularak
Şekil 14’te, Şekil 4’teki iş akışında belirtilen yığma
öncesi ve sonrası işlem adımları ile elde edilen yığma
kesitlerinin karşılaştırması sonucunda birincil yansıma
genliklerinin farklılıkları ortaya konmuştur.
Şekil 14a ve b’de, Şekil 4’teki iş akışında
belirtilen yığma öncesi ve sonrası işlem adımları
ile elde edilen yığma kesitlerinin, 2300 ve 4210
numaralı CDP’ler ve 1,60 - 3,40 sn’ler arasında kalan

Şekil 13- a) Yığma öncesi önkestirim ters evrişimi sonucunda elde edilen yığma kesitine ait olan Fourier genlik spektrumu, b) yığma kesitine
önkestirim ters evrişimi sonucunda elde edilen kesite ait olan Fourier genlik spektrumu.
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Şekil 14- a) Yığma öncesi önkestirim ters evrişim işlem ile elde edilen yığma kesitinin, 2300 ve 4210 numaralı CDP’ler ve 1,60 - 3,40 s’ler
arasında kalan bölümüne AGC uygulanmış hali, b) yığma sonrası önkestirim ters evrişim işlemi uygulanarak elde edilen kesitin
aynı aralığına AGC uygulanmış hali, c) yığma öncesi önkestirim ters evrişim işlemi ile elde edilen yığma kesitinin, 2300 ve 4210
numaralı CDP’ler ve 4,20 - 5,80 s’ler arasında kalan bölümüne AGC uygulanmış hali ve d) yığma sonrası önkestirim ters evrişim
işlemi uygulanarak elde edilen kesitin aynı aralığına AGC uygulanmış hali.

bölümleri Otomatik Genlik Kontrolü (Automatic Gain
Control - AGC) uygulanarak sunulmuştur. Şekil 14c
ve d’de ise aynı CDP aralıklarında 4,20 - 5,80 sn’ler
arasında kalan bölümlerinin AGC’li görünümleri
gösterilmektedir. İlgili şekiller karşılaştırıldığında,
Şekil 14b’de ve Şekil 14d’de gözlemlenen birincil
yansımalara ait genliklerin, Şekil 14a’da ve Şekil

14c’de gözlemlenen genliklere göre (özellikle alt
bölümlerde) seçilebilirliklerinin azalmış olduğu
gözlemlenmektedir.
Şekil 4’teki iş akışı takip edilerek yığma
öncesi ve sonrası elde edilen yığma kesitleri
karşılaştırıldıklarında, her iki kesitte de tekrarlı
yansımaların büyük oranda bastırılmış oldukları, fakat
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birincil yansıma seviyelerinin yığma öncesi işlemlerle
yığma sonrası işlemlere göre çok daha seçilebilir ve
yüksek kalitede oldukları açıkça görülmektedir. Sonuç
olarak bu çalışmada kullanılan, Marmara Denizi’nde
toplanmış M97-29 no’lu sismik hatta ait veriler göz
önüne alındığında, yığma öncesi atış gruplarına
önkestirim ters evrişim işlemi uygulanarak elde
edilen sonuçların, diğerine oranla daha başarılı olduğu
gözlemlenmiştir.
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