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hakkında önceden yapılmış çalışmalar hakkında yapılan literatür araştırmaları da
sunulmalıdır.
YAPILAN ÇALIŞMALAR: Tez kapsamında yapılan arazi veya laboratuar çalışmalarının
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1
GENEL BİLGİLER
(1.5 Satır aralığı)
1.1
Giriş
(1.5 satır aralığı)
Sismik yöntemler; yeraltını elastik dalgalar yardımıyla araştırmamızı sağlayan
yöntemlerdir. Hiç kuşkusuz sismik yöntemlerle yeraltının araştırılması Jeofizik biliminin
vazgeçilmez bir konusudur. Sismik yöntemlerle elde edilen sismik kesitlerin diğer bütün
jeofizik yöntemlere oranla yüksek hassasiyetinin ve yüksek ayrımlılık gücünün olması
nedeniyle, bütün dünyada en fazla para, zaman ve jeofizikçi gücünün kullanıldığı en
yaygın yöntemler haline gelmiştir. Aynı zamanda ticari anlam taşıyan petrol, doğalgaz ve
benzeri fosil yakıt aramalarının sismik yöntemlerle etkin olarak yapılması bu yöntemlerin
ve teknolojilerinin diğer yöntemlere göre daha fazla gelişmesini sağlamıştır.
Sismik yöntemler temel olarak üç temel uygulama alanına sahiptir. Bunlar;


Mühendislik Sismolojisi . Sığ mühendislik çalışmaları.(Araştırma derinliği 1

km veya daha az)


Araştırma Sismolojisi

. Petrol ve gaz alanlarının araştırılması ve gelişimi

amaçlı yapılan çalışmalar.( Araştırma derinliği 10 km veya daha fazla)


Deprem sismolojisi

. Yer kabuğu ve deprem araştırmaları.( Araştırma

derinliği 100 km veya daha fazla)
Sismik yöntemlerin diğer jeofizik yöntemlere göre üstünlük ve eksiklerini aşağıda
verilen tablodaki gibi sıralayabiliriz.
Tablo 1. Sismik Yöntemlerin diğer jeofizik yöntemlere göre üstünlük ve eksiklikleri
Sismik Yöntemler
Üstünlükler
Eksiklikler
Fiziksel olarak ilgili parametrelerin yanal ve
Bir ölçümde toplanan verinin çoğu çok zahmetli
düşey yöndeki değişimleri belirlenebilir. mesela sismik hız. olabilir.
Yer altındaki yapısal unsurların detaylı
Veri elde edilmesi oldukça pahalıdır ve veri
görüntüleri belirlenebilir.
toplamak için gerekli olan ekipman diğer jeofizik
yöntemlere göre oldukça fazladır.
Stratigrafiyi ve çoğu durumlarda tortullaşma
Veri indirgeme ve işleme zaman harcayıcıdır,
özelliklerini göstermek için kullanılabilir.
mükemmel bilgisayar desteğine ihtiyaç duyar ve gözle
görülebilir deneyim ister.
Sismik dalga yayılımının cevabı kayaç
Genelde sismik ölçümlerin elde edilmesi için
yoğunluğuna ve elastik sabitlerin değişimine bağlıdır.
ekipman diğer jeofizik yöntemlerinkinden daha pahalıdır.
Bazı durumlarda hidrokabonun doğrudan
Tehlikeli atıklarda yaygın olarak görülen
belirlenmesini sağlar.
seviyelerde yaygın kirleticilerin doğrudan aranması
mümkün değildir.

Şekil 1. S dalga birleşenleri ve yayılım yönleri. (a) SH dalgası ve yayılım yönü. (b) SV dalgası ve
yayılım yönü.
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