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ÖZET
Yerkabuu hareket hzlarnn bilinmesi, herhangi bir bölgede depreme yol açacak enerji birikiminin kaç ylda
oluaca hakknda bilgi verecektir. Bu nedenle yerkabuu hareketlerinin izlenmesi ve hzlardaki deiimin
gözlenebilmesi deprem çalmalar açsndan büyük önem tamaktadr. Deprem bölgelerinde oluan yerkabuu
hareketleri jeodezik deformasyon alarnn kurulmas ile belirlenebilmektedir. Bu çalmada, jeodezik
deformasyon alar tarafndan belirlenmi yerkabuu hareket hzlarna ilikin ölçüm deerleri temel alnarak,
gözlenmemi dier koordinatlarda hz deerinin kestirimi amaçlanmtr. Çalma alan Ege Bölgesi ve çevresini
kapsayan bölge ile snrlandrlmtr. Kestirim için bulank uyarlamal a yaklam kullanlmtr. Uygulama için
yerkabuu hareket hzlarnn küresel konumlar ile birlikte ölçümlerine ilikin gerçek verilerden yararlanlmtr.

Anahtar Kelimeler: Yerkabuu hareket hzlar, bulank uyarlamal a, mekansal kestirim.

PREDICTION of CRUSTAL MOTION VELOCITIES in AEGEAN REGION by the
FUZZY ADAPTIVE NETWORK APPROACH
ABSTRACT
Knowing crustal motion velocities gives information about how many years the energy accumulation -that will
cause earthquake- will take form in specific region. Thus, it is very crucial to follow crustal motions and to
observe variations in velocities. The Earth’s Crustal movements are determined by geodetic deformation
networks. In this study, it was aimed to predict velocity values at unobserved coordinates based on the
measurement values that had been determined by the geodetic deformation networks regarding the crustal motion
velocities. Study area was limited to Aegean and the vicinity of Aegean. It was used the fuzzy adaptive network
approach for the prediction Real data as regards the crustal motion velocities is used in the application part of the
study.

Key Words: Crustal motion velocities, fuzzy adaptive network, spatial prediction.
1. GR
Herhangi bir bölgede deprem olma ihtimalini en güvenilir ekilde tahmin edebilecek modeller gelitirmek
deprem çalmalarnn amaçlarndan biridir. Yerkabuu hareketlerinin aratrlmas depremle ilgili çalmalar
arasnda yer almaktadr. Yerkabuunu oluturan okyanus ve kta parçalarna levha denilmektedir. Levha
tektonii teorisine göre yerkabuu birkaç parçadan olumakta ve levhalar birbirine göre hareket etmektedir.
Yerkabuundaki levhalarn hareketi, stresi kritik noktaya çkarttnda kaya aniden krlacak ve sonra yeni bir
konuma yerleip sessizleecektir. Fayn bu bölümünde en son krlmann yani depremin ne zaman olduuna ve
gerçekleen yeni depremin ne kadar stres boalttna baklarak ylda ne kadar stres biriktiini ölçmek mümkün
olabilmektedir. Böylece bir sonraki depremi oluturacak büyüklükteki stresin birikmesi için geçecek zaman
tahmin edilerek depremin ne zaman olabilecei hakknda bir bilgi edinilebilecektir [1]. Bu nedenle
yerkabuunun hareket hzlarndaki deiimin gözlenmesi büyük önem tamaktadr.
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Yerkabuu hareketlerinin belirlenebilmesi için jeodezik deformasyon alarnn kurulmas gerekmektedir.
Deformasyon alar tarafndan belirlenmi ölçümlerin kullanlmas ile örneklenmemi noktalarda bilinmeyen
hzlarn belirlenebilmesi için mekansal kestirimden yararlanlmaktadr. Mekansal deikenlerin ald deerler
bir çalma alannn yalnzca örneklenmi noktalarnda bellidir. Örneklenmemi noktalardaki bilinmeyen
deerlerin hesaplanmas gerektiinde bilinen bu deerlerden yararlanlr. Mekansal deikenlerin örneklenmemi
bir noktadaki deerinin hesaplanmas mekansal kestirim olarak adlandrlmaktadr [2, 3]. Mekansal kestirimde
kullanlan farkl yöntemler bulunmaktadr. Ölçme üzerindeki çevresel etkiler, insan duyularndaki yetersizlikler,
ölçme aletlerinden doan hatalar, verilerin yapsndaki deiim vb. sebeplerden kaynaklanan belirsizliklerin
olmas durumunda mekansal problemlerin çözümünde farkl yaklamlara ihtiyaç duyulmaktadr. Bu
yöntemlerden biri uyarlamal alara dayanan bulank çkarm sistemidir.
Bu çalmada, 360- 400 enlem ve 260- 320 boylamlar arasnda yer alan ve Ege Bölgesi ile çevresini kapsayan
alandaki yerkabuu hareket hzlarnn uyarlamal alara dayanan bulank çkarm sistemi ile kestirimi
amaçlanmtr. Çalma alan ekil 1’de verilmitir. Ege Bölgesi içindeki diri faylarla Türkiye’de birinci derece
deprem bölgesinin snnrlar içinde kalmaktadr. Tarihsel süreç içerisinde deerlendirildiinde iddetli
depremlerin yaand görülen Ege Bölgesi depremsellik yönüyle sürekli tartlan bir yapya sahip bulunmas
nedeniyle çalma alan olarak seçilmitir.
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ekil 1. 36 - 40 Enlem ve 26 - 32 Boylamlar Arasnda Yer Alan ve Ege Bölgesi ile Çevresini Kapsayan
Çalma Alan
Çalmann kinci Bölümü’nde uyarlamal alara dayanan bulank çkarm sistemi açklanacaktr. Üçüncü
Bölümde mekansal kestirimde bulank uyarlamal alarn kullanm tantlacaktr. Dördüncü Bölümde gerçek
veriler üzerinde yaplan uygulama verilerek sonuçlar beinci bölümde deerlendirilecektir.
2. UYARLAMALI ALARA DAYANAN BULANIK ÇIKARIM SSTEM
Bulank mantk, Lotfi A. Zadeh tarafndan tanmlanan, temelleri Aristo Mantna dayanan ikili mantk sistemine
kar gelitirilen ve günlük hayatta karlalan deikenlere üyelik dereceleri atayarak olaylarn hangi oranlarla
gerçekletiini belirlemeye çalan bir çoklu mantk sistemidir [4]. Zadeh, “bulank mantk” veya “bulank küme
teorisi” olarak tanmlad bu mantk sistemini açklad çalmasnda, insan düüncesinin büyük çounluunun
bulank olduunu belirtmitir. Bulank mantkta kesin deerlere dayanan düünme yerine yaklak düünme
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kullanlmaktadr ve herey [0,1] aralnda belirli bir derece ile gösterilir. Bu derece üyelik fonksiyonlar ile
belirlenmektedir. Bulank kümelerin üyelik fonksiyonlar bulank küme teorisinde çok önemli bir rol
oynamaktadr. Problemin içeriine bal olarak deiik formlarda üyelik fonksiyonu seçilebilmektedir [5].
Bulank mantkta bilgi; büyük, küçük, çok az gibi dilsel ifadeler eklindedir ve bulank çkarm ilemi dilsel
ifadeler arasnda tanmlanan kurallar ile yaplr. Her mantksal sistem bulank olarak ifade edilebilir. Bulank
mantk, matematiksel modeli çok zor elde edilen sistemler için çok uygundur [6]. Klasik yöntemlere alternatif
olarak ortaya atlan bulank küme teorisi, yöneylem aratrmas, iletme, yapay zeka, kontrol kavram, çeitli
mühendislik uygulamalar ve istatistik bata olmak üzere pek çok alanda kullanlmaktadr.
Bulank çkarm sistemi, bulank küme teorisi, bulank eer-ise kurallar ve bulank mantk kavramlarna
dayanan bir hesaplama sistemidir. Bulank kural veya genellikle eer-ise kural olarak adlandrlan kural,

R k : Eer x  Ak ise y  Bk , k 1,2,..., K
[1]
biçimindedir. Burada,

Rk : k . kural,
Ak ve Bk : üyelik fonksiyonlar tarafndan tanmlanm bulank kümeler,
x:
y:

sözel girdi deikeni,
sözel çkt deikeni,

dir. Eer ile ise ifadeleri arasnda yer alan ve önsel olarak ifade edilen ksm girdi bilgisini, ise ifadesinden sonra
gelen ve sonsal olarak ifade edilen ksm ise çkt deerlerini göstermektedir [7, 8].
Literatürde kullanlan farkl bulank çkarm sistemleri bulunmaktadr. Bu çalmada Takagi ve Sugeno (1985)
tarafndan gelitirilen Takagi-Sugeno (TS) bulank çkarm sistemi kullanlmtr. TS bulank çkarm sisteminde,
veri tabanndaki girdi deikenleri birer say, bulank kural sonunda elde edilen çktlar ise girdilerin bir
fonksiyonu biçimindedir [7]. Kestirim modeli, eer-ise kurallar yardmyla, girdi deikenleri ile çkt deikeni
arasndaki bu fonksiyon ile kurulmaktadr.
Bulank sinir alar yaklam, yapay sinir alarnn örenme yeteneinin olmas, en uygunu bulabilme özellii
ve balantl yaplara sahip olmas gibi üstünlükleri ile bulank mantn insan gibi karar verme ve uzman bilgisi
salama kolayl gibi üstünlüklerinin birletirilmesi fikrine dayanarak ortaya çkmtr. Bu yolla, bulank
denetim sistemlerine, sinir alarnn örenme ve hesaplama gücü verilebilirken, sinir alarna da bulank
denetimin insan gibi karar verme ve uzman bilgisi salama yetenei kazandrlmaktadr [9]. Jang (1993)
tarafndan ortaya atlan uyarlamal alara dayanan bulank çkarm sistemi de yapay sinir alarnn örenme
yeteneini kullanarak eer-ise kuralndaki girdi ve çkt deikenleri arasnda bir iliki kurmakta ve bu iliki
yardmyla bulank kurallar oluturulmaktadr [10]. Sistem, yön balantlar ile birbirlerine balanm, bir ksm
uyarlamal sinirlerden oluan be tabakal ileri beslemeli bir a olan bulank çkarm sistemini göstermektedir.
Uyarlamal sinirler, belirli parametrelere sahip sinirleri göstermektedir. Bu parametrelerin deerleri örenme
yolu ile belirlenmektedir [10, 11]. ki girili ve iki kurall Sugeno tipi bulank çkarm sistemine edeer olan
bulank uyarlamal a yaps ekil 2’ de verilmitir. ekil 2’ de verilen a yaps üzerinden an ileyii aadaki
gibidir [7, 12]:
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ekil 2. ki Girili ve ki Kurall Bulank Uyarlamal An Yaps
Tabaka 1: Bulank eer-ise kurallarna ilikin bulank kümeler F1 , F2 , F3 ve F4 ile gösterilsin. Bu tabakada
yer alan sinirler uyarlamaldr ve h sinirinin çkt deeri, Fh ’ a ilikin üyelik fonksiyonu P F olmak üzere,
h

f 1,h

P F ( x1 ),

h 1, 2

için

f 1,h

P F ( x 2 ),

h

için

h
h

3, 4

[2]
olarak tanmlanr.
Tabaka 2: Bu tabakada yer alan her sinir / l (l = 1, …, 4) ile gösterilir ve sabitlenmi sinirdir. Bu tabakadaki
sinirler, bulank eer-ise kuralnda verilen bulank “ve” ileci gibi hareket eder. Her bir sinir, Tabaka 1’ den
gelen iki girdi sinyaline sahiptir. / l bu girdi sinyallerinin çarpm olarak tanmlanr ve bu tabakaya ilikin sinir
fonksiyonlar;

f 2,1

w1

P F ( x1 ).P F ( x 2 )

f 2, 2

2

P F ( x1 ).P F ( x 2 )

w

1

1

3
4

[3]
f 2,3

w3

P F ( x1 ).P F ( x 2 )

f 2, 4

4

P F ( x1 ).P F ( x 2 )

w

2

ile ifade edilir.
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Tabaka 3: Bu tabakada yer alan sinirler, N l (l = 1, …, 4) ile gösterilen sabit sinirlerdir. Bu tabakann çkt
deeri, Tabaka 2’ nin çktlarnn bir normalizasyonudur ve sinir fonksiyonu,
f 3,l

wl

wl
m

¦
t 1

,

l

1,...,4

wt

[4]
olarak tanmlanr.
Tabaka 4: Bu tabakadaki sinirler, sinir fonksiyonu,

f 4,l

w l .Yˆ l , l

1,...,4

[5]
olan uyarlanm sinirlerdir. Burada Yˆ bulank eer-ise kuralnn sonuç ksmdr ve
l

Yˆ l

c 0l  c1l x1  c 2l x 2
[6]
l

olarak tanmlanr. Eitlik 6’ da c il katsaylar, ci = (ail , bil ) ( i

0,1,2 , l

1,...,4 ) biçiminde ifade edilen bulank

saylardr ve sonsal parametreleri gösterirler.
Tabaka 5: Bu tabakada yer alan tek sinir, girdi sinyallerinin tümünün toplamn alarak genel çkty hesaplayan
sabitlenmi sinirdir ve
m

f 5,1

Yˆ

¦ w .Yˆ
l

l

l 1

[7]
biçiminde hesaplanr.
Bulank uyarlamal an amac, verilen girdi-çkt veri çiftleri arasndaki ilikinin modelini elde etmektir. Bu
istenilen model, bir örenme algoritmas tarafndan elde edilir. Bulank uyarlamal an eitiminde, önsel ve
sonsal parametrelerin eitimi için farkl yöntemler kullanlmaktadr. Önsel parametrelerin eitimi için geri
yaylma, sonsal parametrelerin eitimi için ise olabilirlik dorusal programlama kullanlabilir [7, 13, 14]. Adan
elde edilen modele ilikin çkt ile hedeflenen çkt arasndaki fark hata ölçüsü olarak tanmlanr. Bu hata ölçüsü,
önceden tanmlanm olan kabul edilebilir küçük bir hatadan daha küçük olduunda an eitimi sonlanr.
3. MEKANSAL KESTRMDE UYARLAMALI ALARA DAYANAN BULANIK ÇIKARIM SSTEM

Deprem tehlikesi oluturacak aktif faylarn sismik özelliklerinin belirlenmesi, snrl gözlem ve ölçümlere
dayanarak yaplabilmektedir. Faylarn yerkabuu derinliklerindeki ksmlarnn gözlenmesi ve yüzeyden
ölçümler alnmas için yeterli teknoloji üretilememitir. Yaplan ölçümlerde pek çok belirsizlik vardr [15, 16].
Bu bilgiler nda yerkabuu hareket hzlarna ilikin ölçümlerde bulankln söz konusu olduu
düünülmütür. Bu nedenle bu çalmada yerkabuu hareket hzlarnn kestiriminde uyarlamal alara dayanan
bulank çkarm sistemi kullanlmtr.
Uyarlamal alara dayanan bulank çkarm sistemi ile kestirimde ilk olarak çalma alan bulanklatrlr.
Çalma alan, boylam ve enlem deerlerinin kümesinin, uygun bir bulank kümeleme analizinden yararlanlarak
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alt kümelere ayrlmas ile bulanklatrlabilmektedir. Kümeleme analizinin genel amac örneklem içerisindeki
verileri benzerliklerine göre alt snflara ayrarak açklamaktr. Ayn snflarda yer alan veriler benzerken, farkl
snflarda yer alan veriler birbirinden olabildiince farkldr [17]. Kümeleme yöntemleri içerisinde yaygn olarak
kullanlan algoritmalar, kesin c-ortalamaya dayal kümeleme, bulank c-ortalamaya dayal kümeleme ve
çkarml kümeleme algoritmalardr. Bu çalmada, kümeleme yöntemleri içerisinden çkarml kümeleme
algoritmas seçilmitir.
Çkarml kümeleme algoritmas girdi-çkt deikenlerinden snf merkezlerinin belirlenmesini salayan bir
algoritmadr. Snf merkezlerinin says bulank kurallarn saysna karlk gelmektedir [18, 19, 20]. Kümeleme
algoritmas, en yüksek sayda komulua sahip olan noktann, bir küme için merkez olarak seçilmesiyle balar. N
adet verinin normalize edilmesinden sonra, birinci küme merkezi için younluk ölçütü,

N

Di

§ x x 2
¨
i
j
exp¨ 
2
¨ (ra / 2)
1
©
[8]

¦
j

·
¸
¸, i 1,..., N
¸
¹

biçiminde tanmldr. Burada ra , komuluk yarçapn gösteren pozitif bir sabittir. Buna göre bir veri noktas çok
sayda komulua sahip ise bu veri noktas yüksek bir younlua sahip olacaktr [17, 19]. En büyük younluk
deeri Dc1 ’e sahip olan nokta birinci küme merkezi xc1 olarak seçilir. Bu aamadan sonra her bir veri noktasna
ilikin younluk

Di'

§ x x 2
¨
i
ci
Di  Dci exp¨ 
2
¨ (rb / 2)
©

·
¸
¸, i 1,..., N
¸
¹

[9]

ölçütünün kullanlmasyla hesaplanr. Burada rb , snf merkezlerinin birbirine yakn olmasn önleyen pozitif bir
sabittir [20, 21]. rb K u ra eitlii ile hesaplanr. Burada K sktrma faktörü olarak bilinir ve 1’den büyük
pozitif bir sabittir. Eitlik (9) yinelenerek en büyük younluk deerine sahip nokta sonraki küme merkezi olarak
seçilir. Bu süreç younluk ölçütünün deeri belirli bir (H , H ) limitine ulancaya kadar devam eder. Böylece
x c1 , x c2 ,..., x cL snf merkezlerinin belirlenmesiyle L tane bulank kural ve snf üyelikleri belirlenmi olur [18,

^

`

20, 22].
Bulank uyarlamal a yaklam ile kestirimde an giriini oluturacak olan bamsz deikenler, boylam ve
enlem deerleridir. Kestirim için ilk adm enlem ve boylam deerlerinin alt kümelere ayrlmas ve üyelik
fonksiyonunun seçilmesidir. Üyelik fonksiyonunun seçiminde kullanlabilecek birçok yöntem bulunmaktadr. Bu
çalmada mekansal veriler üzerinde çalld için deikenler arasndaki uzakla bal ilikiyi modelleyen bir
fonksiyonun üyelik fonksiyonu olarak kullanlmas önerilmitir [23]. Birbirleri arasndaki uzaklk mesafesi h
olan iki mekansal rasgele deiken arasndaki uzakla bal ilikiyi karakterize etmek için kullanlan bir
fonksiyon variogram fonksiyonudur [3, 24]. Mekansal verilerin yapsna uygun olan variogram fonksiyonu,
üyelik fonksiyonu özelliklerini tayor ise bulank uyarlamal alar ile mekansal kestirimde üyelik fonksiyonu
olarak kullanlabilir. Aksi taktirde tercihe dayal bir fonksiyon üyelik fonksiyonu olarak seçilebilir.
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Üyelik fonksiyonunun seçilmesi ve alt kümelerin oluturulmasndan sonra Takagi-Sugeno bulank mantk
yöntemine göre bulank kurallar belirlenir. Bulank kurallar,

Rk :Eer

x1  C i ve x 2  D j ise g k

a k1 x1  a k 2 x 2  bk , i 1,2,..., N , j 1,2,..., M , k 1,2,..., K ( K

N uM)

[10]
biçiminde oluturulur. Burada,

K:

Rk :
x1 ve x 2 :

toplam bulank kural says,
k . kural,
iki boyutlu örnek noktalarnn koordinatlar,

Ci : k. kuralda x1 ile balantl bulank küme,
D j : k. kuralda x 2 ile balantl bulank küme,
gk :

Rk kuralna ilikin mekansal deikenin deeri,

a k 1 , a k 2 ve bk : sonsal parametre seti,
dir. Toplam K tane kuraln her biri için bilinmeyen a k 1 , a k 2 ve bk deerlerinin bulunmas gerekmektedir.
Adan elde edilen sonsal parametre deerleri ile her bir noktann kestirim deeri hesaplanr. Bu kestirim deeri
ile gerçek veri deerleri arasndaki fark hata deerini verir. Bulunan bu hata deeri yapay sinir alar ile geriye
doru yaylarak alt küme aralklar deitirilir ve ayn ilemler tekrarlanr. Bu ilemlere, hata miktar önceden
tanmlanm olan kabul edilebilir küçük bir hatadan daha küçük olana kadar devam edilir. Sonuçta alt küme
aralklar deierek her bir kural için o kurala ait a k 1 , a k 2 ve bk deerleri elde edilir. Böylece istenilen herhangi
bir noktann kestirim deeri bulank uyarlamal alarn kullanlmas ile oluturulan kurallardan elde edilebilir
[23].
4. EGE BÖLGES ÇN YERKABUU HAREKET HIZLARININ KESTRM

Uygulama için Reilinger et al. (2006)’in çalmalarnda yer alan, yerkabuu hareket hzlarnn küresel konumlar
ile ölçümleri veri seti olarak alnmtr. Çalma alan Ege Bölgesi ve çevresini kapsayan, 360- 400 enlem ve 260320 boylamlar arasnda yer alan bölge ile snrlandrlmtr. Bu bölge içerisinde bulunan 52 deer veri setini
oluturmutur. Bulank uyarlamal a ile kestirim için MATLAB yazlmnn bulank mantk modulü altndaki
ANFIS editörü kullanlmtr.
Girdi deikenleri boylam ve enlem deerleri, çkt deikeni ise yerkabuu hareket hzlar (mm/yl) dr. Hareket
hzlar kuzey ve dou olmak üzere iki ayr yönde verildiinden tüm çözümlemeler kuzey ve dou yönleri için
ayr yaplacaktr. Hareket hzlarna ilikin tanmlayc baz istatistikler Tablo 1’ de görülmektedir. Hareket hzlar
kuzey yönü için ortalama -13,06 mm/yl (güneye hareket), dou yönü için ise ortalama -19,08 mm/yl (batya
hareket) olarak bulunmutur.
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Tablo 1. Hareket Hzlarna likin Baz Tanmlayc statistik Deerleri

Kuzey yönü hz

Dou yönü hz

Veri says

52

52

En küçük deer

-30.03

-24.01

Medyan

-11.39

-19.97

En büyük deer

-0.54

-10.02

Ortalama

-13.06

-19.08

Standart Sapma

7.49

2.99

Veri setinde yer alan veriler, bulank modelin oluturulmas ve oluturulan modelin doruluunun test edilmesi
için eitim ve test verileri olarak rasgele iki gruba ayrlmtr. Eitim seti an eitiminde, test seti ise eitimin
performansn ölçmede kullanlmaktadr. Eitim setinde verilerin %75’i (39 veri), test setinde ise %25’i (13
veri) yer almtr.
Deikenler için alt küme saylar çkarml kümeleme algoritmasnn kullanlmasyla hesaplanmtr. Kümeleme
algoritmasnn sonucunda kuzey ve dou yönleri için alt küme says her iki bamsz deiken için de dört
olarak belirlenmitir. Oluturulacak bulank kural says kümeleme algoritmas sonucunda ortaya çkan alt küme
saylarna bal olarak hesaplanmtr. Buna göre, her iki yön için de bulank kural says, bamsz deikenlerin
alt küme saylarnn çarpmndan onalt olarak bulunmutur.
Üyelik fonksiyonu olarak mekansal verilerin yapsna uygun olan variogram modeli seçilmitir. Yaplan analiz
sonucunda her iki yön için de variogram fonksiyonu gaussian dalmna uygun bulunmutur. Buna göre, üyelik
fonksiyonlar gaussian fonksiyonu olarak alnmtr.
Her iki yön için de an eitiminde geri besleme algoritmas seçilmitir. Yaplan ön denemeler sonucunda eitim
için 500 iterasyon yeterli görülmütür.
Hata için tolerans miktar 0,001 seçilerek a eitilmeye balamtr. Analiz sonucunda elde edilen onalt adet
bulank kural, kuzey yönü için Tablo 2’de, dou yönü için Tablo 3’de verilmitir. Tablo 2 ve Tablo 3’ de x1 ve

x2 koordinatlar srasyla boylam ve enlem deerleri C i ve D j (i, j 1,2,3,4) kümeleri ise srasyla boylam
ve enlem deerlerine ilikin bulank alt kümelerdir.
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Tablo 2. Kuzey Yönü çin Bulank Kurallar
Kural No
Kural 1

Bulank kural
Eer x1 koordinat C1’in eleman ve x2 koordinat D1’in eleman ise
g1= - 0,2165 x1 – 0,2998 x2 – 0,008193

Kural 2

Eer x1 koordinat C1’in eleman ve x2 koordinat D2’nin eleman ise
g2= - 0,4091x1 – 0,5748x2 – 0,01547

Kural 3

Eer x1 koordinat C1’in eleman ve x2 koordinat D3’ün eleman ise
g3= - 0,2985x1 – 0,4296x2 – 0,01136

Kural 4

Eer x1 koordinat C1’in eleman ve x2 koordinat D4’ün eleman ise
g4= - 0,09128x1 – 0,1612x2 – 0,003812

Kural 5

Eer x1 koordinat C2’nin eleman ve x2 koordinat D1’in eleman ise
g5= - 0,1153x1 – 0,1548x2 – 0,004207

Kural 6

Eer x1 koordinat C2’nin eleman ve x2 koordinat D2’nin eleman ise
g6= - 0,3475x1 – 0,431x2 – 0,01213

Kural 7

Eer x1 koordinat C2’nin eleman ve x2 koordinat D3’ün eleman ise
g7= - 0,1325x1 – 0,2192x2 – 0,00522

Kural 8

Eer x1 koordinat C2’nin eleman ve x2 koordinat D4’ün eleman ise
g8= - 0,06874x1 – 0,1028x2 – 0,002639

Kural 9

Eer x1 koordinat C3’ün eleman ve x2 koordinat D1’in eleman ise
g9= - 0,1273x1 – 0,1592x2 – 0,004351

Kural 10

Eer x1 koordinat C3’ün eleman ve x2 koordinat D2’nin eleman ise
g10= - 0,1115x1 – 0,16x2 – 0,00437

Kural 11

Eer x1 koordinat C3’ün eleman ve x2 koordinat D3’ün eleman ise
g11= - 0,003817x1 – 0,04287x2 – 0,001098

Kural 12

Eer x1 koordinat C3’ün eleman ve x2 koordinat D4’ün eleman ise
g12= 0,04792x1 + 0,06866x2 + 0,00172

Kural 13

Eer x1 koordinat C4’ün eleman ve x2 koordinat D1’in eleman ise
g13= - 0,008537x1 – 00105x2 – 0,0002882

Kural 14

Eer x1 koordinat C4’ün eleman ve x2 koordinat D2’nin eleman ise
g14= - 0,09531x1 – 0,1227x2 – 0,00313

Kural 15

Eer x1 koordinat C4’ün eleman ve x2 koordinat D3’ün eleman ise
g15= - 0,03241x1 – 0,04205x2 – 0,00117

Kural 16

Eer x1 koordinat C4’ün eleman ve x2 koordinat D4’ün eleman ise
g16= - 0,05282x1 – 0,06851x2 – 0,001723
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Tablo 3. Dou Yönü çin Bulank Kurallar
Kural No
Kural 1

Bulank kural
Eer x1 koordinat C1’in eleman ve x2 koordinat D1’in eleman ise
g1= - 0,1861 x1 – 0,2581 x2 – 0,007056

Kural 2

Eer x1 koordinat C1’in eleman ve x2 koordinat D2’nin eleman ise
g2= - 0,2292x1 – 0,3221x2 – 0,008608

Kural 3

Eer x1 koordinat C1’in eleman ve x2 koordinat D3’ün eleman ise
g3= - 0,2333x1 – 0,3424x2 – 0,008848

Kural 4

Eer x1 koordinat C1’in eleman ve x2 koordinat D4’ün eleman ise
g4= - 0,2476x1 – 0,3622x2 – 0,00916

Kural 5

Eer x1 koordinat C2’nin eleman ve x2 koordinat D1’in eleman ise
g5= - 0,02449x1 – 0,03125x2 – 0,0008822

Kural 6

Eer x1 koordinat C2’nin eleman ve x2 koordinat D2’nin eleman ise
g6= - 0,246x1 – 0,3514x2 – 0,008957

Kural 7

Eer x1 koordinat C2’nin eleman ve x2 koordinat D3’ün eleman ise
g7= - 0,2506x1 – 0,327x2 – 0,008617

Kural 8

Eer x1 koordinat C2’nin eleman ve x2 koordinat D4’ün eleman ise
g8= - 0,259x1 – 0,3832x2 – 0,009617

Kural 9

Eer x1 koordinat C3’ün eleman ve x2 koordinat D1’in eleman ise
g9= - 0,1218x1 – 0,1553x2 – 0,004143

Kural 10

Eer x1 koordinat C3’ün eleman ve x2 koordinat D2’nin eleman ise
g10= - 0,3028x1 – 0,3731x2 – 0,01016

Kural 11

Eer x1 koordinat C3’ün eleman ve x2 koordinat D3’ün eleman ise
g11= - 0,2645x1 – 0,3523x2 – 0,009086

Kural 12

Eer x1 koordinat C3’ün eleman ve x2 koordinat D4’ün eleman ise
g12= - 0,2892x1 – 0,3893x2 – 0,009803

Kural 13

Eer x1 koordinat C4’ün eleman ve x2 koordinat D1’in eleman ise
g13= - 0,02382x1 – 0,02956x2 – 0,0007967

Kural 14

Eer x1 koordinat C4’ün eleman ve x2 koordinat D2’nin eleman ise
g14= - 0,1962x1 – 0,2387x2 – 0,006366
Eer x1 koordinat C4’ün eleman ve x2 koordinat D3’ün eleman ise
g15= - 0,2625x1 – 0,3315x2 – 0,008545

Kural 15

Kural 16
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Adan elde edilen kestirimlerin deerlendirilebilmesi için test setinin performansna baklmtr. Test seti olarak
belirlenen veri seti, uyarlamal adan elde edilen kestirim deerleri ve hatalar Tablo 4’ de yer almaktadr. Adan
elde edilen kestirimlere ilikin hata grafikleri ise kuzey ve dou yönleri için ekil 3’ de verilmitir.
Tablo 4 incelendiinde bulank kurallar yardmyla yaplan kestirimlerin gerçek deerlere oldukça yakn olduu
gözlenmektedir. Baz koordinat noktalarnda kestirim hatasnn büyük olmasnn o noktann konumuna bal
olduu düünülmektedir. Örneklenmi noktalarn fay hatt üzerinde olma durumlar kestirim deerlerini
etkilemektedir.
Tablo 4. Test Setine likin Kestirim ve Hata Deerleri

Veri
Numaras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Boylam

Gerçek
deer
-9,61
-22,39
-11,72
-26,53
-8,40
-29,90
-12,25
-25,98
-13,18
-15,37
-13,31
-8,16
-2,31

Enlem

26,174
26,385
26,700
26,929
27,217
27,394
27,590
27,963
28,483
29,048
29,535
30,609
31,814

39,973
38,311
39,311
36,752
39,897
36,681
39,295
36,772
38,315
37,566
37,185
36,829
39,564

Kuzey Yönü
Kestirim
deeri
-8,45
-22,00
-10,40
-28,40
-6,83
-26,50
-7,92
-24,70
-10,30
-13,30
-11,20
-8,18
-3,39

Hata
-1,16
-0,39
-1,32
1,87
-1,57
-3,40
-4,33
-1,28
-2,88
-2,07
-2,11
0,02
1,08

3

Dou Yönü
Kestirim
deeri
-21,10
-19,10
-20,60
-13,70
-22,00
-11,30
-21,10
-12,70
-20,40
-21,70
-20,80
-12,30
-23,90

Gerçek
deer
-16,38
-17,64
-18,80
-15,88
-19,62
-11,85
-16,75
-14,23
-22,61
-21,27
-19,25
-12,19
-20,43

Hata
4,72
1,46
1,80
-2,18
2,38
-0,55
4,35
-1,53
-2,21
0,43
1,55
0,11
3,47

6

2
4
1

0

2

Hata Deeri

Hata Deeri

-1

-2

-3

0

-2
-4
-5

-4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

Veri Numaras

Veri Numaras

a) Kuzey Yönü

b) Dou Yönü

9

10

11

12

13

ekil 3. Test Setine likin Hatalarn Grafikleri
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Test setine ilikin hata miktar hata kareler ortalamasnn karekökü ölçütüne göre,
N

Hˆk

¦ (y

k

 yˆ k ) 2

k 1

N

formülünden hesaplanarak kuzey ve dou yönleri için srasyla 2,46 ve 2,13 olarak bulunmutur. Tablo 5’ de
5900 adet noktann gridlenmesi sonucunda elde edilen kestirim hatalarna ilikin tanmlayc baz temel
istatistikler görülmektedir.
Tablo 5. Kestirim Hatalarna likin Baz Tanmlayc statistik Deerleri

Kuzey Yönü

Dou Yönü

Gridlenen nokta says

5900

5900

En küçük deer

-4.71

-3.09

Medyan

-0.84

1.02

En büyük deer

6.14

4.71

Ortalama

-0.90

0.78

Standart Sapma
Hata kareler
ortalamasnn karekökü

1.72

1.58

1.94

1.77

5. SONUÇ

Yerkabuu hareketlerinin aratrlmas ile deprem riski yüksek bölgelerde yerkabuunun hareket hz
hesaplanabilmektedir. Böylece bölgede depreme sebep olabilecek bir enerji birikiminin ne kadar sürede
oluaca belirlenerek depremin zaman hakknda tahmin yaplabilecektir. Yerkabuunun hareket hzlarnn
istenilen her noktada belirlenmesi mümkün olmadndan mekansal kestirime ihtiyaç duyulmaktadr. Son
yllarda mevcut mekansal kestirim yöntemlerine alternatif olarak kestirim için bulank modellemeye dayal
yöntemler kullanlmaya balanmtr.
Bu çalmada Ege Bölgesi ve çevresini içine alan çalma alannda bulank uyarlamal a yaklam ile
yerkabuu hareket hzlarnn kestirilmesi amaçlanmtr. Çalma alanndan elde edilen 52 adet veri kullanlarak
uygulama yaplmtr. Veri seti eitim ve test seti olmak üzere ikiye ayrlm, eitim seti yerkabuu hareket
hzlarna ilikin bulank kurallarn oluturulmasnda kullanlmtr. Uygulamada bulank alt kümelerin
oluturulmasnda çkarml kümeleme algoritmasndan yararlanlm, üyelik fonksiyonunun seçiminde ise
mekansal ball göz önüne alan variogram fonksiyonu kullanlmtr. Test setine ilikin kestirimler eitim
setinden oluturulan bulank kurallarn kullanlmas ile hesaplanmtr. Kestirim deerlerine ilikin hata
miktarlar hata kareler ortalamasnn karekökü ölçütüne göre hesaplanmtr.
Bu çalmada kullanlan yöntemden elde edilen bulank kurallar yardm ile Ege Bölgesi ve çevresinde yer alan
ölçüm yaplmam noktalara ilikin yerkabuu hareket hzlar kestirilebilecektir. Çalma alan içerisinde
istenilen herhangi bir noktann kestirimini elde etmek için ilk olarak o naktann hangi alt kümeler tarafndan
kapsand belirlenir. Bu alt kümelere iliin bulank kurallar belirlenerek kestirimi yaplacak noktann
koordinatlar ilgili kurallarda yerine yazlr. Gerekli hesaplamalarn yaplmas ile kestirim deeri hesaplanm
olur. Bu kestirimler mevcut ölçümlerle birlikte deerlendirildiinde bölgenin yerkabuu hareket yaps hakknda
ayrntl bilgilere ulalacaktr. Bu bilgiler nda bölgenin depremsellii üzerine yeni çalmalar yaplabilecei
düünülmektedir. Çalma bu açdan deprem uzmanlarnca deerlendirildiinde bilimsel çalmalara katk
salayacak niteliktedir.
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