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The purpose of the inversion algorithms is to derive the subsurface distribution of a
certain type physical parameter that causes the variation of applied geophysical
fields. The inversion of geophysical data is carried out by updating an initial model
supplied by the interpreter in an iterative manner. The parameter updating vector is
computed from the partial derivatives of parameters with respect to theoretical data.
The derivative based (DB) inversion schemes have some drawbacks arising from illposed nature of the problem, the success of matrix manipulations, the noise
contamination of data and closeness of initial model to the solution. Although some
precautions were suggested for the regularization of inversion schemes, the DB
based methods find a solution around nearest minimum instead of the global one.
Because of the above mentioned drawbacks of DB methods, a number of methods
are suggested. One of these methods is genetic algorithm (GA) that simulates the
biological inheritance process. The simple GA and some hybrid algorithms perform
random search to find a solution inside a predefined parameter space. The possibility
of locating the global minimum by GA algorithm is higher than that of the derivative
based methods. However, the GA requires more computation time to obtain a
reasonable fit between measured and theoretical data. For this reason, some
algorithms that use the joint and sequential use of simple GA and derivative based
methods are suggested to reduce the computation time. This thesis deals with a new
algorithm referred as “Lamarckian genetic algorithm (LGA)”. LGA is an algorithm
that uses GA and DB methods simultaneously. Algorithm is tested on 2-D inversion
of electric imaging data. Behaviour of new scheme is discussed in the view of
reduction of misfit versus proceeding generations.
2005, 81 pages
Keywords: Genetic algorithm, Lamarckian genetic algorithm, Direct current
resistivity method, 2-D modeling, 2-D inversion
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1. GIRIS

Jeofizik
yöntemlerle
elde
edilen
verilerin,
fiziksel
olarak
anlamlandirilabilmeleri için verilerin, parametreleri bilinen bir model ile
temsil edilebilmeleri gereklidir. Böyle bir model fiziksel ve geometrik
parametreler ile tanimlanir. Fiziksel parametreler uygulanan yönteme bagli
olarak özdirenç, yogunluk, sismik hiz, dielektrik özelligi gibi nicelikler
olabilir. Modelin geometrik parametreleri ise fiziksel parametrelerin yer
içindeki dagilimini belirler. Veri ile model parametreleri birbirine düz
çözüm bagintisi ile baglidir.

Ölçülen veri ile uyumlu kuramsal veriyi üreten modele ait parametreleri
bulma islemine ters-çözüm denir. Bu islem parametrelerin farkli degerleri
için hesaplanan model yanitlari ile ölçülen verinin karsilastirilmasi ve belli
bir çakisma ölçütünün saglanip saglanmadiginin denetlenmesi ile yürütülür.
Ölçülen ve kuramsal veriler arasinda bir çakismanin saglanabilmesi için
çok sayida model yanitinin hesaplanmasi gerekebilir.

Jeofizik yöntemlerin çogunda ters-çözüm problemi dogrusal degildir.
Dolayisiyla ölçülen veriden, bu veriyi açiklayan modelin parametrelerinin
kestiriminde geleneksel olarak dogrusallastirilmis yinelemeli yöntemler
kullanilir. Bu yöntemlerde parametreler için yorumcu tarafindan saglanan
ön-kestirim degerlerinden hesaplanan kuramsal veri (model yaniti) ile
ölçülen veri karsilastirilir. Bu iki veri kümesi arasindaki uyumun artirilmasi
için her yinelemede parametre degerleri degistirilerek önceden belirlenen
bir ölçüt saglanincaya kadar islem sürdürülür. Ancak, egim ve egrisellik
bilgisine dayali bu yöntemlerde (En-dik inis, Eslenik türev, Gauss-Newton,
Levenberg-Marquardt) parametrelerdeki iyilestirme islemi tamamen hata
enerjisi haritasindaki yerel bilgilere dayanilarak yapildigindan, baslangiç
parametreleri çözümün basarisinda son derece önemlidir. Baslangiç
parametrelerinin hata enerjisi haritasinda yerel bir minimum civarina
düsmesi durumunda algoritma en yakin minimuma ulastiginda
duracagindan global minimuma erisme sansi kalmayacaktir. Kimi
problemlerde gerçek parametre degerlerine çok yakin ön-kestirimler
verildiginde bile bu sorunla karsilasilma olasiligi vardir. Bahsedilen
parametre kestirim yöntemleri, problemin çözümünü ön-kestirim
parametreleri civarinda aradigindan yerel yöntemler olarak da
adlandirilirlar. Yerel yöntemlerdeki bu sorunu asmak için, çözüm uzayinin
1

tamamini tarayan global yöntemler gelistirilmis ve bir çok jeofizik
probleme uygulanmistir (Szu and Hartley 1987, Landa et al. 1989, Basu and
Frazer 1990, Sen and Stoffa 1991, Vestergaard and Mosegaard 1991, Dosso
and Oldenburg 1991, Sen and Stoffa 1992).

Global yöntemler, genel olarak dogada mükemmele yakin biçimde gelisen
süreç ve olaylarin matematiksel uyarlamalaridir. Beyin ve sinir sisteminin
çalismasi (Sinir Aglari, (Neural Networks, NN), canlilarda yasama ortamina
uygun davranis ve karakterlerin genler sayesinde nesiller boyunca
aktarilmasi (Genetik Algoritma (GA), Holland, 1975), kristallesebilir
maddelerin eriyik haldeyken uygun soguma kosullarina tabi tutuldugunda
minimum enerjiye ulasarak kristallesmesi (Simulated Annealing (SA),
Kirkpatrick et al., 1983) gibi olaylardan esinlenilerek çesitli yöntemler
gelistirilmistir. Yöntemlerin, degisik amaçlara yönelik çok sayida
uyarlamalari da bulunmaktadir.

Ilk olarak Holland (1975) tarafindan sunulan genetik algoritma, dogada ayni
türe ait canli toplulugunu olusturan bireylerin, yasam ortami kosullarina
uyumluluguna göre seçilimlerini temel alir. Buna göre ortam kosullarina
uyumlu özellikleri olan bireyler, hayatta kalip karakterlerini sonraki
nesillere aktarma sansi yakalarken, uyumlu karakterleri tasimayan bireyler
ölür. Ölen bireylerin karakterleri nesiller geçtikçe toplulugun gen
havuzundan silinir. Holland’in önerdigi ve basit genetik algoritma olarak
adlandirilan bu yöntem isleyis olarak Darwin’in, türlerin kökenleri ve dogal
seçilimle ilgili teorilerini çagristirmaktadir. Darwin’in bu konudaki teorisine
göre, tür içindeki çesitlilik bir baska deyisle yeni özellikleri olan bireylerin
ortaya çikmasi rastlantisal bir süreçtir. Rastlantisal olarak ortaya çikan bu
karakterler, bireyin mevcut ortam kosullarinda yasayip yasayamayacagini
belirler. Buna göre bir türün ortam kosullarina göre evrimi çok uzun sürede
gerçeklesir ve bir yönü yoktur.

Canlilarin ortam kosullarina bagimli olarak evrimi üzerine bir diger teori, J.
B. Lamarck’a aittir. Lamarck’in teorisinde Darwin’in bu konudaki teorisinin
tersine, canlilarin, degisen ortam kosullarina uyum saglamak üzere davranis
ve karakterlerini bu yönde gelistirmeye çalistiklari savunulur. Bu sayede
kimi organlar gelisip güçlenirken, degisen ortam kosullari için uygun
olmayan organ ve davranislar zayiflayarak yok olur. Kazanilan özellikler
kalitim yoluyla sonraki nesillere aktarildiginda, tür kusursuzluga dogru
2

evrimlesir. Bu da evrimin bir amaci ve yönü oldugunu gösterir. Lamarck’in
teorisine göre basit canlidan, karmasik ve gelismis canliya dogru giden
evrim süreci yönlenmis oldugundan çok daha hizli gerçeklesir.

3

1.1 Tezin Amaci

Tüm yöntemlerin oldugu gibi, global yöntemlerin de üstün ve zayif yönleri
bulunmaktadir. Çözüm uzayinin tamaminin taranmasi, dolayisiyla global
minimuma ulasilma olasiliginin yüksek olmasi, verinin gürültü içeriginden
daha az etkilenmesi, fiziksel olarak anlamsiz parametreler üretilmemesi gibi
üstünlükleri bulunan yöntemlerin, hesaplama zamani açisindan
degerlendirildiginde pahali yöntemler olduklari söylenilebilir.

Rastlantisal ve çok yavas ilerleyen evrim sürecinin, karmasik ters-çözüm
problemlerine uygulanmasi oldukça zordur. Modeldeki parametre sayisi
arttikça basit genetik algoritmanin bu tür problemlerin çözümünde
kullanilmasi, hesaplama zamani açisindan uygulanabilir degildir. Bu
noktadan yola çikilarak Lamarck’in türlerin mükemmele dogru yönlenmis
evrim teorisinin algoritmaya eklenmesi amaçlanmistir. Lamarck’in evrim
teorisi, basit genetik algoritmaya, genetik evrim sürecinin degisik
asamalarinda ortaya çikan bireylerin karakterlerinin ortam kosullarina daha
uyumlu hale getirilmesi yoluyla eklenmistir. Bu islem genetik isleçlerle
ortaya çikan modelin, geleneksel ters-çözüm yöntemlerinden birine önkestirim olarak verilmesi ve belirli sayida yineleme yapilarak
iyilestirildikten sonra evrim sürecine yeniden katilmasi seklinde
özetlenebilir. Iyilestirme islemi her modeli hata enerjisi haritasinda en yakin
minimuma yönlendirecektir. Bu sayede evrim süreci iyiye dogru
yönlendirilmis ve hizlandirilmis olacaktir.

Bahsedilen biyolojik evrim kurallari ve teorileri isiginda elektrik verilerinin
ters-çözümünde kullanilmak üzere bir yazilimin gelistirilmesi, yapay ve
arazi verileri ile test edilmesi, sonuçlarin ayni verilerin geleneksel
yöntemlerle ters-çözümünden elde edilen sonuçlarla karsilastirilarak
önerilen yöntemin basarisinin denenmesi bu tezin amacini olusturmaktadir.
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2. BASIT GENETIK ALGORITMA

Genetik algoritma, temelleri biyolojik evrim sürecinden alinarak
gelistirilmistir. Ilk olarak Holland (1975) tarafindan ortaya konulan yöntem
Goldberg’in (1989) çalismalari ile gelistirilmis ve çok genis bir uygulama
alani bulmustur. Algoritmayi ayrintilari ile anlatmadan önce temellerinin
alindigi biyolojik evrim sürecine ve bu süreçle ilgili çesitli kavramlara
deginilmesi faydali olacaktir.

Bir canlinin tasidigi özelliklere "karakter" adi verilir. Canlinin karakterini
DNA üzerindeki genler belirler. Bir karakteri temsil eden ve bu karakterin
yavru döllere aktarilmasini saglayan DNA parçasina gen adi verilir.Yavru
bireyde karakteri olusturan genlerden biri anneden digeri babadan gelir,
karakteri olusturan bu gen çiftine "alel gen" adi verilir.

Bir topluluk, kalitsal yapisi farkli olan birçok bireyden olusur. Toplulukta
farkli karakterlerin ortaya çikmasi, genetik isleçler olarak adlandirilan,
seçilim, çaprazlama ve mutasyon süreçleri nedeniyle meydana gelir. Bu
sayede topluluktaki gen havuzuna yeni karakterler eklenmis olur.

Dogal seçilim teorisine göre topluluktaki farkli karakterlerden, yasama
ortamina bir baska deyisle çevre kosullarina uygun olanlarin hayatlarina
devam etme ve çogalma sansi vardir. Çevre kosullari, dogal seçilim
sürecinde sabit bir parametre degildir. Zaman içinde degisim gösterebilir.
Bu durumda çevre kosullarinin önceki haline uyumlu olan karakterlere ait
yetenekler degisen kosullar için yeterli olmayabilir. Bu onlarin yasamsal
islevlerinde (üreme, besin bulma, barinma ve korunma gibi) azalmaya
neden olur ve yeni kosullara uyumlu karakterler toplulukta baskin olmaya
baslar. Çevre kosullarinin sabit oldugu ortamlarda kararli ve duragan bir
gen havuzu olusur. Bu durumda topluluktaki karakterlerde çok büyük
degisimler ortaya çikmaz.
Dogal seçilim süreci, bakterilerin antibiyotiklere karsi giderek artan
düzeylerde gösterdikleri direnç ile anlatilabilir. Antibiyotikler, ilk
kullanilmaya baslandiginda, bakterileri öldürmekte çok etkiliydiler.
Rastlanti sonucunda üyelerinin küçük bir bölümü penisiline karsi dirençli
olan bir bakteri toplulugu üzerine çok miktarda penisilin döküldügünde,
dirençli olan birkaç tanesi disinda tüm bakteriler ölür. Dirençli bakteriler,
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baslangiçta topluluk üyelerinin çok küçük bir bölümünü olustururken,
birdenbire toplulugun tek hakimi durumuna gelir. Penisilin araciligiyla
dogal seçilim, dirençli bakterilerin lehine islemis olur. Bu durum aslinda
yönlendirilmis bir seçilimdir. Özel kosullari olan bir çevreye uzun bir süre
içerisinde uyum yapan canlilarda görülür. Yukaridaki örnekte oldugu gibi
yalnizca penisiline direnç gösterebilen karakterdeki canlilarin hayatta kalma
sansi vardir (Demirsoy, 1998).

Basit genetik algoritma, önceki bölümde anlatilan biyolojik evrim
sürecinde, çevre kosullarina en uyumlu olanlarin hayatta kalmasi ilkesinden
yola çikilarak gelistirilmis bir yöntemdir. Genetik biliminde kullanilan
birçok terim benzer anlamlarla kullanilmaktadir. Bu terimlerin genetik
biliminde ve algoritmadaki karsiliklari Çizelge 2.1’de verilmistir.

Çizelge 2. 1 Biyolojik evrim ve genetik bilimindeki bazi terimlerin,
problemlerin GA ile ters-çözümündeki karsiliklari
Biyolojik Evrim

Ters-çözüm

Birey
Kromozom
Gen (DNA parçasi, belirli
elemanlarin karsilikli baglarindan
olusur)
Dogal seçilim: Ortam kosullarina
uyumlu karakterler tasiyan canlilar
hayatta kalir ve çogalir.
Adaptasyon: Nesiller ilerledikçe
bireyler ortama uyum saglar.
Mutasyon: Toplulugun homojen
hale gelmeye basladiginda karakter
degisimlerine neden olur.

Model
Kodlanmis parametre kümesi
Parametreyi tanimlayan koddaki bir
hane (ikili kodlamada 1 ya da 0
degeri alabilir)
Ölçülen veri ile daha uyumlu
kuramsal veriyi üreten modeller
kabul edilir.
Ilerleyen nesillerde, model yanitlari
daha iyi çakisma gösterir.
Erken yakinsamayi ve yerel
minimumlara takilmayi engeller.

Biyolojide bir toplulugu olusturan bireylerin genetik algoritmadaki karsiligi
problemin çözümü olarak önerilen herhangi bir modeldir. Model
parametrelerinin alabilecegi sayisal degerlerin alt ve üst sinirlari,
algoritmaya önceden verilerek olasi çözüm uzayi tanimlanir. Her parametre
için farkli çözüm araliklari tanimlanabilir. Parametreler için çözüm
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araliklari ve topluluktaki birey sayisi tanimlandiktan sonra, algoritma ilk
adimda topluluktaki birey sayisi kadar rastgele model üretir. Her bir
modelin ürettigi kuramsal veri, düz çözüm bagintisi ile hesaplanarak ölçülen
veri ile karsilastirilir. Karsilastirma sonucunda modelin genetik isleçlerden
nasil etkilenecegini belirleyen çakismazligi (ortam kosullarina
uyumsuzlugu) hesaplanir. Baslangiç toplulugundaki bireyler kodlandiktan
sonra genetik evrim sürecine sokularak, çevre kosullarina uygun bireylerin
toplulukta çogalmalari saglanir. Çevre kosullarinin parametre kestirim
problemindeki karsiligi ölçülen ve kuramsal veriler arasindaki uyumu
denetleyen fonksiyonun degeridir. Probleme bagli olarak farkli çakismazlik
fonksiyonlari seçilebilir. Ölçülen veri ile iyi uyum gösteren model yanitini
veren bireyler, hayatta kalip çogalirken, model yanitlari ile ölçülen veri
arasindaki çakismazligi yüksek olan bireyler ölür. Ölen bireylerin
karakterleri toplulugun gen havuzundan silinir. Nesiller ilerledikçe topluluk
homojen hale gelir. Belirlenen nesil sayisina ulasildiginda, topluluktaki
birey sayisi kadar model elde edilir. Yorumcu bu modeller içinden birini
çözüm olarak alabilir. Gerçekte bir problem için global minimuma ulasilip
ulasilmadigi hiçbir zaman bilinemeyeceginden, bulunan modellerden en
uygununun seçilmesi, çakisma ölçütü isiginda, mesleki bilgi ve tecrübelere
dayanilarak yapilacaktir.

2.1 Basit Genetik Algoritma ile Parametre Kestirimi

Genetik algoritmanin parametre kestiriminde kullanilmasinda izlenen
adimlar asagidaki gibidir:
1. Giris verilerinin okutulmasi
2. Genetik isleçlerin çalismasi ile ilgili parametrelerin (nesil sayisi,
topluluk büyüklügü, model parametreleri için arama uzayinin alt ve
süt sinirlari, çaprazlama ve mutasyon olasiliklari) girilmesi
3. Baslangiç toplulugunun olusturularak kodlanmasi
4. Topluluktaki bireylerin çakismazliginin hesaplanmasi
5. Bireylerin çakismazliklarina göre çiftlesme hakki için seçilimi
6. Seçilen bireyler arasinda çaprazlama
7. Çaprazlama sonucu olusturulan yeni bireylerin bir sonraki nesil
olarak tanimlanmasi,
8. 4-7. adimlar belirlenen nesil sayisina ulasilincaya kadar tekrarlanir.
Genetik algoritmanin parametre kestiriminde kullanilmasi izleyen örnek
üzerinde açiklanmistir.
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f ( x, p) = cos( p1 x) + sin( p 2 x)

(2.1)

ile verilen problemde, p1 = 2.5 ve p 2 = 1.5 degerleri için sinama verisi
olusturulmus ve Sekil 2.1’ de verilmistir.

Sekil 2. 1(2.1) denklemi ile verilen düz çözüm bagintisindan p1 = 2.5 ve

p 2 = 1.5 degerleri için hesaplanan sinama verisi

Algoritmanin ikinci adiminda model parametreleri ve genetik isleçlerin
çalismasi ile ilgili bilgiler girilir. (2.1) denklemi ile verilen problem için
algoritmaya girilen bilgiler Çizelge 2.2 ve Çizelge 2.3’de verilmistir.

8

Çizelge 2. 2 Genetik isleçlerin çalismasi ile ilgili parametreler

Parametre sayisi,
nparam
Nesil sayisi, maxgen
Topluluk büyüklügü,
npopsiz
Çaprazlama
olasiligi, pcross
Mutasyon olasiligi,
pmutate

2

Modeli tanimlayan parametre sayisi

10
50
0.6

Genetik evrim sürecinin yineleme sayisi
Her nesilde olusturulacak topluluktaki birey
sayisi
R ∈ (0,1)< pcross ise çaprazlama gerçeklesir

0.1

R ∈ (0,1)< pmutate ise mutasyon gerçeklesir

Çizelge 2. 3 Model parametreleri için arama uzayi
Parametre

p min

p max

p gercek

( np )

∆p = ( p max − p min ) /(np − 1)

p1

1

4

2.5

16

0.2000

p2

0.1

3

1.5

16

0.1933

2.1.1 Kodlama

Genetik bilgi, kodlanmis olarak DNA sayesinde sonraki nesillere aktarilir.
Modellerin algoritmanin genetik isleçler olarak adlandirilan bölümlerinde
islenebilmesi için benzer sekilde kodlanmalari gereklidir.
Genetik
algoritmada, parametreleri temsil etmek amaciyla çesitli kodlama
yöntemleri kullanilmaktadir. Bu kodlama yöntemleri arasinda en kolay ve
en çok kullanilani, her bir parametrenin ikili (binary) sistemde
kodlanmasidir. Ikili kodlama, bilgisayar mantigina yakinligi, GA isleçlerine
uyumlu olmasi ve kolayca degistirilebilmesi gibi nedenler ile tercih edilen
bir kodlama sistemidir. Basit ikili kodlamada, kromozom 0 ya da 1 degerini
alabilen genlerin birlesiminden olusur. Kromozomlarin uzunlugu, her bir
parametre için tanimlanan çözüm araligi ve parametrelerin bu araliklarda
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alabilecegi olasi deger sayisina baglidir. Bir modeli temsil eden birey, her
bir parametrenin ayri ayri kodlanip bunlarin arda arda eklenmesi ile
olusturulur. Parametreler için tanimlanan çözüm uzaylari farkli
olabileceginden her bir parametrenin ayri ayri kodlanmasi gereklidir. Düz
çözümü
(2.1) ile verilen bir problem için parametrelerin ikili sistemde
kodlanmasi Çizelge 2.4’de verilmistir.

Çizelge 2. 4 Parametrelerin ikili sistemde kodlanmasi
Parametre

log 2 (np)

Onluk sistemdeki degeri

p1
p2
Model

4
4
8

3.2000
1.4531
f ( x, p) = cos(3.2 x) + sin(1.4531x)

Ikili kod
karsiligi
(1011)
(0111)
(10110111)

(1011) seklinde kodlanmis birinci parametrenin gerçek
degerinin hesaplanmasi ise izleyen sekildedir:
p1 = p1 min + ∆p1 (1 ⋅ 2 3 + 0 ⋅ 2 2 + 1 ⋅ 2 1 + 1 ⋅ 2 0 ) = 1 + 0.2 ⋅ (8 + 0 + 2 + 1) = 3.2

2.1.2 Seçilim

Topluluktaki tüm modellerin çakismazligi hesaplandiktan sonraki adim,
seçilim islecinin uygulanmasidir. Seçilim, genetik bilgi alisverisinin
saglandigi çaprazlama için çiftleri belirler. Seçilen bireyler çiftlesme ve
kendi karakterlerini sonraki nesillere aktarma sansini yakalarlar. Basit
genetik algoritmanin jeofizik uygulamalarinda, seçilim adiminda göz önüne
alinan tek ölçüt bireylerin çevre kosullarina uyumluluklari yani ölçülenkuramsal veri çakismasidir. Iyi çakisma veren bireylerin seçilme olasiligi
daha yüksektir. Çiftlesme hakki için seçilme olasiligi dogrudan çakismaya
ya da çakismayi tanimlayan bir fonksiyona baglanabilecegi gibi, bir esik
degerinin altinda ya da üstündeki modellerin elenmesi ya da seçilmesi
yoluna da gidilebilir.
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Seçilim için degisik yöntemler kullanilmaktadir. Bunlardan bazilari,
çakismayla orantili seçilim, siralanmis seçilim ve yarisma seçilimidir.
Çakismayla orantili seçilimde, “i” numarali modelin seçilme olasiligi,
modelin çakismasinin topluluktaki tüm bireylerin çakismalarinin toplamina
orani olarak ifade edilir ve izleyen denklem ile verilir:

Ps (mi ) =

F (mi )
n

∑ F (m j )

.

(2.2)

j =1

Burada, Ps(mi), i modelinin seçilme olasiligini, F(mi), i modelinin
çakismasini, n ise topluluktaki birey sayisini göstermektedir. Baslangiç
toplulugundaki bireyler Ps(mi) olasiligi ile orantili sayida kopyalanarak bir
ara topluluk olusturulur. Bu kopyalama islemi çakismasi iyi olan bireylerin
seçilme sansini artirici yönde rol oynar. Bu ara toplulugun bireyleri
çakismalarina göre seçilerek eslestirilir.

Siralanmis seçilim yönteminde (Baker 1987, Whitley 1989), tüm modeller
çakismalarina bagli olarak siralanir. En iyi çakismayi veren 0, en kötü
çakismayi veren model n-1 ile numaralandirilir. Modeller siralamadaki
yerlerine bagli olarak önceden belirlenen bir sayi kadar kopyalanarak
sonraki topluluk olusturulur.

Seçilimde kullanilan bir baska yöntem olan yarisma seçiliminde (Goldberg
ve Deb, 1991) ise, dogada çiftlesme hakkini elde etmek için yapilan
mücadeleye benzer sekilde rastgele seçilen iki bireyden daha iyi çakisma
üreten yarismayi kazanarak seçilir. Bu islem, topluluktaki birey sayisinin
yarisi kadar çift elde edilinceye kadar tekrarlanir. Buna göre bireyin
çiftlesme hakkini kazanma sansini çakismazligi belirler. Bu tez kapsaminda
degerlendirilen tüm problemlerde (2.3) denklemi ile verilen çakismazlik
fonksiyonu kullanilmis ve seçilim yarisma seçilimine göre yapilmistir.

1 n

χ =  ∑ (d (i ) − f (i )) 2 
 n i =1


1/ 2

.

(2.3)

(2.3) denkleminde, ? çakismazlik, n, veri sayisi, d, ölçülen veri, f ise
kuramsal veriyi göstermektedir.
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2.1.3 Çaprazlama

Bireyler arasinda genetik bilgi alis verisinin gerçeklesmesini saglayan
isleçtir. Çakismalarina bagli olarak ebeveyn olarak seçilen bireyler genetik
evrim sürecinde kazandiklari iyi karakterleri sonraki nesle bu sayede
aktarirlar. Çaprazlama, tek-noktadan (single-point) ve çok-noktadan (multipoint) olmak üzere iki sekilde gerçeklestirilebilinir.
Tek-noktadan
çaprazlamada, kromozom üzerinde rastgele bir nokta seçilir. Bu noktanin
saginda kalan genler diger ebeveyninki ile yer degistirir. Bu sayede
ebeveynlerden ve birbirinden farkli iki yeni model elde edilmis olur. Bu iki
modelden her ikisi de kabul edilebilir ya da model yaniti ile ölçülen veri
arasindaki çakismasi daha iyi olan seçilerek digeri elenebilir. Çok-noktadan
çaprazlamada ise iki modelin tüm parametreleri arasinda birer çaprazlama
noktasi seçilerek gen degisimi yalnizca kromozomun ayni parametreyi
temsil eden kisimlari arasinda tek-noktadan çaprazlamada oldugu gibi
gerçeklesir.

(a)
1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

(b)

Sekil 2. 2 (a) Çaprazlama için seçilen iki model ve tek-noktadan çaprazlama
için seçilen nokta, (b) tek-noktadan çaprazlama sonucu olusan yavru döller
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2.1.4 Mutasyon

Genetik evrim sürecinin son isleci mutasyondur. Mutasyon kromozom
içinde yalniz bir genin degismesi seklinde gerçeklesir. Nesiller ilerledikçe
toplulugun gen havuzu duragan hale gelir. Bu durum toplulukta yeni
karakterlerin ortaya çikmasini engeller. Jeofizik ters-çözüm problemlerinde
yeni karakterlerin ortaya çikmamasinin karsiligi erken yakinsama yani
algoritmanin yerel minimuma takilmasi olarak karsimiza çikabilir.
Mutasyon operatörü modellerde küçük degisimler meydana getirerek
algoritmanin çözüm uzayinda aramaya devam etmesini saglar.

p1=3.6

1

1

0

1

p1= 4

1

1

1

1

Sekil 2. 3 Mutasyon

Algoritma önceki bölümlerde anlatilan isleçler araciligi ile toplulugu sürekli
çevre kosullarina uyumlu yönde evrimlestirerek, belirlenen nesil sayisi
sonunda, global minimum ya da yakin civarinda bir noktada duracaktir.
Global minimuma ulasilmasi için gereken topluluk büyüklügü ve nesil
(yineleme) sayisi problem bagimlidir. Topluluktaki birey ve nesil sayisinin
büyük seçilmesi, genetik çesitliligi artirir ancak gereginden büyük seçilmesi
durumunda islem zamanini artiracaktir. Global arama yöntemlerinin zayif
yönlerinden biri, yerel arama yöntemlerine göre oldukça fazla sayida
yineleme gerektirmesidir. Bu sebeple topluluk büyüklügü ve nesil sayisi
probleme bagli olarak optimize edilmelidir.

2.2 Algoritmanin Basarisini Etkileyen Etmenler

Topluluk büyüklügü, nesil sayisi, çaprazlama olasiligi, algoritmanin
basarisinda etkili parametrelerdir. Bunlarin disinda kodlama isleminde
model parametrelerini temsil eden kromozomlarin uzunlugu da
algoritmanin bir minimuma (büyük olasilikla global minimum) yakinsamasi
için gerekli nesil sayisinda belirleyicidir. Bahsedilen genetik parametrelerin
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etkisinin incelenmesi amaciyla, düz çözümü (2.1) denklemi ile verilen
problem için algoritma, farkli topluluk büyüklügü, nesil sayisi, çaprazlama
ve mutasyon olasiliklari için çalistirilmis ve sonuçlar her nesilde elde edilen
en az çakismazligi üreten model ve her neslin ortalama çakismazligi
isiginda sunulmustur.

2.2.1 Nesil Sayisi

Genetik algoritmada, nesiller ilerledikçe belirli karakterlerdeki modeller
toplulukta çogalmaya baslar. Ele alinan problemin dogasi ve algoritmaya
girilen diger parametrelere (topluluk büyüklügü, çaprazlama ve mutasyon
olasiliklari) bagli olarak bir nesil sayisindan sonra tüm modeller hata
enerjisi haritasinda global minimum civarinda toplanacak ve topluluk
tekdüze hale gelecektir. Bu noktadan sonra çözüm uzayinda aramaya devam
edilmesi modellerde fiziksel olarak anlamli bir degisiklige neden
olmayacaktir. Toplulugun hangi nesilden sonra tekdüze hale gelecegi baska
etkenlere de bagli oldugundan algoritma önceden belirlenen bir nesil
sayisina ulasildiginda ya da baska bir ölçüt saglandiginda durdurulabilir.

Sekil 2. 4 Nesiller boyunca elde edilen en-küçük çakismazlik ve
topluluklarin ortalama çakismazliklari
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Sekil 2.4’den de görülebilecegi gibi verilen örnek için on üçüncü nesilden
sonra modellerde anlamli degisiklikler ortaya çikmamakta on dokuzuncu
nesilden sonra ise topluluk tekdüze hale gelmektedir.

2.2.2 Topluluk Büyüklügü

Topluluk büyüklügü bir nesildeki modellerin sayisidir. Topluluktaki nesil
sayisinin artirilmasi genetik çesitliligi artiracagindan farkli karakterlerin
ortaya çikmasini saglayacaktir. Ancak, rastlantisal bir süreç içerisinde
çesitliligin artirilmasi, ortaya çikan karakterlerin toplulugu iyiye dogru
evrimlestirmesini garanti etmez. Bunun yaninda parametreler için çözüm
uzayi baslangiçta sinirlandirildigindan, birey sayisinin gereginden fazla
artirilmasi durumunda tekrarlanan modeller elde edilebilir. Bu da zaten
hesaplama zamani uzun olan yöntemi daha da yavaslatacaktir. GA önceki
bölümlerde de verilen örnek problem için diger tüm büyüklükler sabit
kalmak üzere, 10, 50, 200 ve 500 topluluk büyüklügü için çalistirilmis ve
sonuçlar Sekil 2.5a ve b’ de verilmistir.

(b)

(a)
P10

P10
P50
P200

P500

P50
P200

P500

Sekil 2. 5 Farkli topluluk büyüklükleri için her nesilde elde edilen (a) enküçük ve (b) ortalama çakismazlik
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2.2.3 Çaprazlama Olasiligi

Ebeveyn olarak seçilen iki bireyin çaprazlanmasi bir olasilik içerisinde
gerçeklesir. Algoritmaya önceden girilen çaprazlama olasiliginin, (0,1)
araligindan rastgele seçilen R sayisindan küçük olmasi durumunda
çaprazlama gerçeklesirken, bu kosulun saglanmamasi durumunda bir önceki
nesildeki birey yeni nesle tasinir. Çaprazlama olasiliginin algoritmanin
isleyisine etkisi, farkli çaprazlama olasiliklari için her nesilde elde edilen
en-küçük çakismazligin degisimi ile Sekil 2.6’ da verilmistir.

Sekil 2. 6 Farkli çaprazlama olasiliklari için her nesilde elde edilen enküçük çakismazlik

Çaprazlama olasiliginin bire yaklasmasi genetik çesitliligi artirmakla
birlikte yakinsamayi geciktirmektedir. Ancak, çaprazlama olasiliginin
optimum degeri problem bagimlidir. Verilen örnek için 0.6 en uygun
çaprazlama olasiligi olarak gözükmektedir.
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2.2.4 Kromozom Uzunlugu

Kromozom uzunlugu parametrelerin verilen arama uzayinda alabilecegi
deger sayisina baglidir (Çizelge 2.4). Örnek olarak çözüm uzayinin alt ve
üst sinirlari sirasiyla 1 ve 4 olarak verilen birinci parametre için bu aralikta
alabilecegi olasi deger sayisi 16 seçilirse, parametreyi tanimlayan
kromozomun uzunlugu ( log 2 (16 ) ) 4 bit ve ∆p = 0.2 olur. Verilen problem
için her iki parametrenin kromozom uzunlugu ayni seçilirse bir modeli
tanimlayan genetik kodun uzunlugu 8 bit olur. Her iki parametre için ayni
olmak üzere farkli kromozom uzunluklari için elde edilen en-küçük
çakismazlik Sekil 2.7’de verilmistir.

Sekil 2. 7 Farkli kromozom uzunluklari için her nesilde elde edilen enküçük çakismazlik

Kromozom uzunlugunun artmasi parametreler için verilen arama uzayinin
daha ayrintili taranmasini saglar. Kromozom uzunlugu seçilirken ilgili
parametrenin ölçülen-kuramsal veri farkina etkisi göz önüne alinabilir. Veri
üzerindeki etkisi baskin olan parametreler uzun kromozom ile temsil
edilirken, veriye katkisi görecel olarak az olan parametrelerin daha kisa
kromozomla temsil edilmesi yoluna gidilebilir.

Önceki bölümlerde verilen bilgiler isiginda, (2.1) denklemi ile düz çözümü
verilen problem için basit genetik algoritma, topluluk büyüklügü 50, nesil
sayisi 15, çaprazlama olasiligi 0.6, mutasyon olasiligi 0.01 alinarak
çalistirilmistir. Kestirilen parametre degerleri p1=2.505 ve p2 = 1.4993’dir.
Kestirilen parametreler için model yaniti ve ölçülen veri Sekil 2.8’de
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verilmistir. Son adimda, ölçülen ve hesaplanan veri kümeleri arasindaki
çakismazlik χ = 0.0147 ’dir.

Sekil 2. 8 GA ile kestirilen parametreler için kuramsal ve ölçülen veriler

18

3. LAMARCKIAN GENETIK ALGORITMA

Önceki bölümde bahsedilen üstünlüklerine karsin, genetik algoritmanin
global çözüme ulasacagi yönünde bir kural bulunmamaktadir. Kuramsal
olarak sonsuz sayida nesil sayisi ile global minimuma ulasilabilmektedir.
Ancak geleneksel yöntemlere göre çok fazla hesaplama zamani gerektiren
yöntemin global minimuma ulasmasi yönünde nesil sayisinin artirilmasi
yoluyla zorlanmasi çok uygulanabilir bir yöntem olmayacaktir. Ayrica bir
nesil sayisindan sonra topluluk duragan hale gelebilmekte ve
parametrelerdeki degisim fiziksel olarak anlam tasimamaktadir. Bunun
yerine, bir topluluktaki her birey kendi içinde gelistirilerek yeniden
stokastik evrim sürecine sokulabilir. Bireyleri, çevre kosullarina uyumlu bir
topluluk evrim sürecinde daha basarili döller verecektir. Bireylerin çevre
kosullarina uyumlulugunun artirilmasi, ters-çözümdeki karsiligi ile daha iyi
çakisma vermelerinin saglanmasi için baslangiçta genetik algoritma ile
olusturulan çözümler toplulugunun bireyleri, geleneksel yöntemlerden
birine önkestirim olarak verilerek en yakin minimuma yaklastirilabilir.
Genetik algoritmanin ürettigi çözümlerden yerel minimumlar civarina
düsenler yerel minimuma yaklasirken, olasi çözümlerden global minimum
civarina düsenler global minimuma yaklasacaktir. Nesiller ilerledikçe
çözümler minimumlar civarinda toplanacaktir. Probleme bagli olmakla
birlikte, nesil sayisi ve çözüm uzayinin dogru tanimlanmasi durumunda son
nesildeki tüm çözümler global minimum civarinda olacaktir. Bu yöntemle
evrim süreci hizlandirilarak daha az nesil sayisi ile problemin çözümüne
ulasilabilinecektir. Lamarckian genetik algoritma (LGA) olarak adlandirilan
bu yöntem, çözüm uzayinin tamamini tararken, ayni zamanda kabul
edilebilir ölçütleri saglayan bir çözüm bulunmasinda gerekli nesil sayisi ve
topluluk büyüklügünü, basit genetik algoritma ile karsilastirildiginda önemli
ölçüde azaltmaktadir.
Bu özelligi nedeniyle, genetik algoritma ve
geleneksel ters-çözüm yöntemlerinin üstün yönlerini birlestiren, zayif
yönlerini bastiran melez bir yöntem elde edildigi söylenebilir. Bu sayede
daha karmasik problemlerin, genetik evrim kurallari araciligi ile çözülmesi
uygulanabilir bir yöntem olacaktir. LGA’nin akis semasi Sekil 3.1’de
verilmistir.
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Verileri oku

Baslangiç toplulugunu olustur

Baslangiç toplulugundaki modelleri, türeve
dayali bir ters çözüm yöntemine önkestirim
olarak vererek iyilestir

Iyilestirilmis modellerin çakismazliklarini
hesapla

Genetik evrim süreci
Seçilim
Çaprazlama
Mutasyon

Genetik evrimden geçmis yeni nesil
N=N+1

Hayir

N=Ngen?
χ < χp?

Evet

Sonuçlari yaz
Sekil 3. 1 LGA akis semasi
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Lamarckian genetik algoritma, bireylerin evrim sürecine sokulmadan önce
türeve dayali bir yöntemle gelistirilmesi disinda basit genetik algoritma ile
ayni akis semasi ile ifade edilebilir. Algoritmanin genetik isleçleri üzerinde
de bir degisiklik yapilmamistir. Ancak, iyilestirme islemi ile kazanilan
özelliklerin kaybolmamasi için modeller yeniden kodlanarak genetik evrim
sürecine katilmistir.

Toplulugun bireylerinin en yakin minimuma yaklastirilmasi, diger bir
deyisle gelistirilmeleri için sönümlü en-küçük kareler ters-çözüm yöntemi
kullanilmistir. Sönümlü en-küçük kareler yönteminde parametreler için
saglanan ön-kestirimlere yapilacak düzeltme izleyen dizey denklemi ile
hesaplanabilir:

∆p = ( J T J + ε 2 I ) − 1 J T ∆d .

(3.1)

(3.1) denkleminde ∆p , parametre düzeltme dizeyi, J, kuramsal verinin
önkestirim degerlerine göre kismi türevlerini içeren Jacobian dizeyi, e,
sönüm faktörü, I, birim dizey ve ? d, ölçülen ve kuramsal veriler arasindaki
farki gösteren veri fark dizeyidir. Parametrelerin düzeltilmis degerleri,
önkestirim degerlerine, hesaplanan düzeltmelerin eklenmesi ile bulunabilir :

p = p o + ∆p .

(3.2)

Görüldügü gibi türeve dayali parametre kestiriminde parametrelerin veriye
göre kismi türevlerinin hesaplanmasi, dizey tersleme islemlerinin yapilmasi
ve parametreler için bir önkestirim saglanmasi gerekmektedir. Buna göre
basit genetik algoritmadan farkli olarak, bir nesildeki tüm modellerin
genetik evrimi için gerekli hesaplama zamanina, sayilan hesaplama adimlari
ve topluluktaki her model için fazladan en az bir düz çözüm için gerekli
sürede eklenmis olur. Sönüm faktörünün dogru seçilmemesi ya da çoklu
yineleme uygulanmasi durumunda bir modelin sönümlü en-küçük kareler
ile iyilestirilmesi için birden fazla model yanitinin hesaplanmasi gerekebilir.

Yalniz bir nesildeki modellerin stokastik evrimi düsünüldügünde LGA’nin
hesaplama zamanini artirdigi düsünülebilir. Evrim sürecinin tamami göz
önüne alarak bir degerlendirme yapilmasi ve yöntemin basit genetik
algoritma ile karsilastirilmasi amaci ile basit genetik algoritma için verilen
örnek LGA için de kullanilmistir. Iki algoritmanin çalistirilmasiyla elde
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edilen sonuçlar her nesilde elde edilen en-düsük ve ortalama çakismazlik
isiginda Sekil 3.2’de verilmistir. Her iki yöntem için topluluk büyüklügü
nesil sayisi, çaprazlama olasililiklari ayni alinmistir.

(a)

(b)

Sekil 3. 2 GA ve LGA için (a) en-düsük çakismazlik (b) ortalama
çakismazlik

Basit genetik algoritma ve LGA’nin nesiller boyu topluluklari nasil
evrimlestirdiginin gösterilmesi amaciyla, evrim sürecinin degisik
asamalarinda parametre kümelerinin hata enerjisi haritasindaki dagilimlari
hazirlanarak Sekil 3.3’de verilmistir.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Çakismazlik (chi.sq)

Sekil 3. 3 GA (sol kolon), ve LGA’nin (sag kolon) ayni nesildeki bireylerinin hata
enerjisi haritasindaki dagilimi. Parametre kümeleri siyah noktalarla gösterilmistir.
(a) 1, (b) 4, (c) 7 ve (d) 10. nesildeki dagilimi göstermektedir
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Sekil 3.2 ve Sekil 3.3 incelendiginde ayni parametrelerle çalistirilan her iki
algoritmanin davranislari arasindaki fark ortaya çikmaktadir. Buna göre,
nesildeki en-düsük çakismazlik, ortalama çakismazlik ve topluluk
bireylerinin hata enerjisi haritasindaki konumlari, baslangiçta benzer
özellikler gösterirken üçüncü nesilden sonra belirgin sekilde ayrilmaktadir.
Bu da ara adimlarda LGA ile gelistirilen nesillerin daha basarili döller
verdigini göstermektedir. Ilk nesilden baslamak üzere arama uzayina
dagilan parametre kümelerinin minimumlara dogru yönlendigi ve ilerleyen
nesillerde tamaminin global minimum civarinda toplandigi gözlenmektedir.
Nesiller boyunca ortaya çikan en-düsük çakismazlik incelendiginde,
LGA’nin baslangiçtan itibaren evrim sürecini hizlandirdigi söylenebilir.
Basit genetik algoritmada on besinci nesilde ulasilan en-küçük çakismazlik
degerine LGA’nin dördüncü adiminda ulasilmistir. Nesil sayisinin daha
fazla artirilmasi, modellerde anlamli degisiklikler yaratmadigindan her iki
algoritma, on besinci nesilde durdurulmustur. Son adimda her iki algoritma
tarafindan kestirilen parametre degerleri Çizelge 3.1’de verilmistir.

Çizelge 3. 1 GA ve LGA yöntemleri ile kestirilen parametre degerleri ve
bunlara karsilik gelen çakismazliklar
p1

p2

?

GA

2.5058

1.4993

0.0147

LGA

2.5000

1.5000

5.10-5

LGA yönteminin, sinama verisinin üretildigi model parametrelerini tam
olarak hesaplayabildigi görülmektedir. Ancak, LGA ‘nin ayni nesil sayisi
için en az iki kat düz çözüm hesaplamasi yaptigi da göz önüne alinmalidir.
Bu durumda esit sayida düz çözüm için bir karsilastirma yapilsa dahi
LGA’nin
basit genetik algoritmaya göre daha basarili oldugu
görülmektedir. Sözgelimi ele alinan örnek problem için, basit genetik
algoritmanin 15 nesil ve 50 topluluk büyüklügü ile çalistirilmasindan son
nesilde elde edilen en-küçük çakismazlik degerine LGA’da dördüncü
nesilde ulasilmaktadir. Buna göre Lamarckian genetik algoritmanin
özellikle modelin çok sayida parametre ile temsil edildigi problemlerde
optimum kullanimi için,
1. Algoritma önceden belirlenen bir çakismazlik ölçütü saglandiginda
durdurularak, son adimda kestirilen parametre degerleri önkestirim olmak
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üzere türeve dayali bir ters-çözüm yönteminin birkaç yinelemesi ile sonuca
gidilebilir

2. Basit genetik algoritmada hesaplama zamanini artiran büyüklükler olan
nesil sayisi ve topluluk büyüklügünün azaltilmasi yoluna gidilebilir.

Ancak yapilan denemelerden ikinci seçenegin çok kullanisli bir yöntem
olmadigi görülmüstür. Topluluk büyüklügünün azaltilmasi ile genetik
çesitliligin azaldigi ve buna bagli olarak algoritmanin deterministik
bölümünün baskin hale geldigi ve global minimuma ulasilma olasiliginin
azaldigi gözlenmistir.

Parametre sayisinin göreceli olarak az oldugu problemlerde, her iki
algoritmanin hesaplama zamanlari arasinda kullanici tarafindan
gözlenebilecek
belirgin bir fark olmadigi düsünüldügünde, LGA
algoritmasinin nesil sayisi ve topluluk büyüklügünde bir kisitlama
yapilmadan çalistirilmasi da düsünülebilir. Model parametresi sayisi fazla
olan, düz çözümlerinin ve parametrelerin kismi türevlerinin karmasik
denklemlerle ifade edilebildigi problemlerde önerilen birinci yolun en
uygun yöntem oldugu söylenebilir.

Her iki algoritmanin çalismasini ve davranislarini ortaya koymak için
seçilen örnek problemin iki adet model parametresi ve modeli tanimlayan
oldukça basit bir düz çözümü vardir. LGA’nin daha karmasik problemlerim
çözümündeki basarisi DAÖ verilerinin 2-B ters-çözümü ile denenmistir. Bu
uygulamanin sunulmasindan önce bu tez kapsaminda gelistirilen modelleme
ve ters-çözüm yazilimi ve kuramsal altyapisi ile ilgili bilgiler izleyen
bölümlerde verilmistir.
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4. DOGRU AKIM ÖZDIRENÇ YÖNTEMINDE MODELLEME

DAÖ yönteminde modelleme, yarisonsuz uzay içindeki bir yer elektrik
modelinin bir nokta akim kaynagindan dolayi olusturdugu gerilim
dagiliminin hesaplanmasi olarak tarif edilebilir. Hesaplanan gerilim
dagilimi, varsayilan model üzerinde yapilacak DAÖ ölçümlerinde,
ölçülmesi beklenen degerlerin sayisal yöntemlerle elde edilen karsiligidir.
Gerilim dagiliminin hesaplanmasi, ölçülen veri ile model parametrelerini
birbirine baglayan düz çözüm bagintisi ile yürütülür. Modelleme, model
geometrisine bagli olarak, bir-boyutlu (1-B), iki-boyutlu (2-B) ve üçboyutlu (3-B) yapilabilir. 1-B modellerin yanitlari analitik olarak
hesaplanabilirken, 2-B ve 3-B modellerin yanitlari için sayisal modelleme
yöntemleri kullanilir.

Yer içindeki fiziksel parametre degisiminin çogunlukla 3-B oldugu
düsünülürse, 1-B ve 2-B modelleme ile model yanitinin belli kabul ve
varsayimlar çerçevesinde hesaplanabilecegi görülür. Buna göre 1-B
modellemede yer içinin, kendi içinde tekdüze yatay katmanlardan olustugu,
2-B modellemede ise modelin fiziksel parametresi olan özdirencin yatay
yönlerden biri (x) ve derinlik yönünde (z) degistigi, diger yatay yönde (y)
sabit kaldigi kabul edilir. 3-B modellemede parametre degisimi için yön
bagimli bir kisitlama ve varsayim yapilmaz.

Önceleri yeriçi, nokta akim kaynagina yaniti analitik olarak hesaplanabilen
geometrik sekiller ve yatay katmanlarla açiklanilmaya çalisilmis, daha
sonralari, karmasik yer modelleri için sayisal modelleme yöntemleri
gelistirilmistir. Bunlarin baslicalari, sonlu-farklar, sonlu elemanlar ve
integral denklemi yöntemleridir. Bu tez kapsaminda da kullanilan sonlufarklar ile 2-B ve 3-B modelleme için Dey and Morrison’a (1979a ve
1979b) bakilabilir.
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4.1 DAÖ Yönteminde Iki-Boyutlu Düz Çözüm

Düz çözüm, bir modelin parametreleri ile ölçülmesi beklenen veriyi
birbirine baglayan matematik bagintidir. DAÖ yönteminde, elektrik
iletkenligin iki boyutlu degistigi yer modellerinin, model yanitlarinin
hesaplandigi düz çözüm bagintisi

− ∇ ⋅ [σ ( x, z )∇φ ( x, y, z )] = I ( x, y, z )

(4.1)

∂
[σ ( x, y, z )] = 0 ) kabulü
∂y
nedeniyle (4.1) denkleminde akim kaynagi ve gerilim dagilimi x, y ve z’nin
fonksiyonu iken, iletkenlik dagilimi x ve z’ nin fonksiyonudur. Hesaplama
kolayligi açisindan çözüm Fourier bölgesinde (x, ky ,z) yapilip ters dönüsüm
ile uzay bölgesine (x, y, z) dönülebilir. Fourier ve uzay bölgeleri arasindaki
dönüsüm

ile verilir. Iletkenligin y- yönünde degismedigi (

∞

F ( x, k y , z ) =

∫ f ( x, y, z) cos(k

y

y )dy

(4.2.a)

0

ve
∞

∫

f ( x, y, z ) = F ( x, k y , z ) cos( k y y )dk y

(4.2.b)

0

dönüsüm çifti ile yapilabilir. (4.1) denklemininin y- yönünde Fourier
dönüsümü alinarak üç-boyutlu gerilim dagilimi φ ( x, y, z ) , iki-boyutlu
dönüsük gerilim dagilimina φ ' ( x, k y , z ) indirgenir :
− ∇ ⋅ (σ ( x, z )∇φ ' ( x, k y , z )) + k y2σ ( x, z )φ ' ( x, k y , z ) = I ( x, k y , z ) .

(4.3)

Dönüsüm degiskeninin (ky) farkli degerleri için çözülen φ ' ( x, k y , z ) ’nin
ters Fourier dönüsümü alinarak, uzay ortaminda iki boyutlu gerilim dagilimi
bulunabilir. Denklem (4.3), sayisal yöntemlerden biri ile ayriklastirilarak
belirli sinir kosullari altinda çözülebilir. Bu tez çalismasinda sayisal yöntem
olarak sonlu-farklar, sinir kosullari için ise Dey and Morrison (1979)
tarafindan önerilen karisik sinir kosullari kullanilmistir.
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4.2 DAÖ Yönteminde
Ayriklastirilmasi

Iki-Boyutlu

Düz

Çözüm

Probleminin

Bir yer modelinin yanitinin, sayisal yöntemlerle hesaplanabilmesi için yer
içinin sonlu sayida fiziksel birim ile temsil edilmesi gereklidir. Modeli
olusturan fiziksel birimler belirli bir geometri ve yönteme bagli olarak bir
fiziksel büyüklük ile tanimlanirlar. DAÖ yönteminde 2-B modelin
geometrisi ve boyutlari, ölçüm sistemi, modellenecek yapi ve kullanilacak
sayisal yönteme bagli olarak seçilir. Modelin parametreleri ise her bir
birimin özdirencidir. Model parametrelerinin sayisi, veri sayisi ve içerigine
baglidir. 2-B modellemede, model birimleri genellikle, y- yönünde sonsuza
uzanan dikdörtgen bloklardir.

Izleyen bölümde modelin parametrelestirilmesi, sonlu-farklar agi ve sonlufarklar denklemlerinden olusan dogrusal denklem sisteminin çözümü
anlatilmistir. Kuramsal altyapisi yeterince anlasilmis olan konu, bilinen
denklemlerin tekrarlanmasi yerine uygulamaya dönük olarak anlatilmaya
çalisilmistir.

4.2.1 Modelin Parametrelestirilmesi

Günümüzde, DAÖ ölçümleri yaygin olarak çok kanalli ölçüm sistemleri ile
yapilmaktadir. Modelin parametrelestirilmesi ve sonlu-farklar aginin
olusturulmasinda, ölçümlerin böyle bir sistemle yapildigi varsayimindan
yola çikilmistir. Çok kanalli ölçüm sistemlerinde elektrotlar genellikle esit
araliklarla dizilerek, ayni anda sisteme baglanir. Bilgisayar denetimli bir
birim ile akim ve gerilim elektrotlari degistirilerek, ölçümler yürütülür.
Ölçümler, ayni elektrot yerlesimi ile farkli elektrot dizilimleri için
yapilabilir. Izleyen bölümler bu tez çalismasi kapsaminda gelistirilen
modelleme algoritmasi isiginda anlatilmistir. Ayni algoritma küçük
degisiklikler ile geleneksel ölçüm sistemleri için de kullanilabilir.
Elektrotlarin esit aralikli dizilmesi ve modeldeki bazi simetri özellikleri
hesaplama zamaninda belirgin bir iyilesme saglamaktadir.
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Ilk olarak yer içi, ölçüm düzenegi ve verideki bilgi içerigine bagli olarak
parametrelestirilir. Parametrelestirme islemi 2-B modelleme için yer içinin
dikdörtgen bloklara bölünmesi anlamina gelir. Modelin sinirli sayida
parametre ile temsil edilmesi hesaplama islemlerinin yürütülebilmesi için
bir zorunluluktur. Modelin sinirli sayida parametre ile yalinlastirilmasinda,
eksik parametrelestirme veride olan bilginin kullanilmamasi, asiri
parametrelestirme ise veriden kapsamadigi bilginin elde edilmeye
çalisilmasi olarak adlandirilir.

Model hücreleri, düsey yönde arastirma derinligine bagli olarak en az bir
veri noktasi ile temsil edilebilecek sekilde yerlestirilmistir. Birim elektrot
araligi için farkli elektrot dizilimlerinin arastirma derinligi Çizelge 4.1’de
verilmistir. Düsey yöndeki hücre sayisi maksimum arastirma derinligi ve
veri sayisina bagli olarak kullanici tarafindan seçilebilir ya da algoritma bu
sayiyi otomatik olarak hesaplayabilir.Yatay yöndeki model hücreleri her bir
elektrot arasina bir hücre gelecek sekilde yerlestirilmistir. Veri bulunmayan
noktalarda hücre saga ya da sola dogru uzatilmistir.

Sekil 4.1’ de örnek bir ölçüm düzenegi için tasarlanmis bir model agi
verilmistir. Model agi yer içini temsil etmek üzere olusturulurken,
hesaplamalar, sonlu-farklar agi üzerinden yürütülmektedir. Ölçüm düzenegi
esit araliklarla yerlestirilmis 25 elektrottan olusmaktadir. Elektrotlarin farkli
kombinasyonlari ile degisik dizilimler için model yanitlari hesaplanabilinir
ya da bir elektrot dizilimi için hesaplanan görünür özdirençler digerlerine
dönüstürülebilir. Bir elektrot dizilimi ile hesaplanan ya da ölçülen görünür
özdirençlerin bir digerine çevrilmesi ile ilgili olarak Basokur’a (1983)
bakilabilir.
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Sekil 4. 1 Çok-kanalli DAÖ ölçüm sisteminde elektrotlarin konumu ve buna bagli olarak tasarlanan model agi
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Çizelge 4. 1 Bazi elektrot dizilimleri için ortalama arastirma derinlikleri
(Edwards, 1977). Degerler 1 metre elektrot araligi için hesaplanmistir. ze/a
birim elektrot araligina, ze/L toplam dizilim boyuna göre arastirma
derinligini göstermektedir
Elektrot Dizilimi
Wenner
Dipol-dipol

Wenner- Schlumberger

Pol-dipol

n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6
n=7
n=8
n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6
n=7
n=8
n=9
n = 10
n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6
n=7
n=8

Pol-pol
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ze/a
0.519
0.416
0.697
0.962
1.220
1.476
1.730
1.9823
2.236
0.519
0.925
1.318
1.706
2.093
2.478
2.863
3.247
3.632
4.015
0.519
0.925
1.318
1.706
2.093
2.478
2.863
3.247
0.867

ze/L
0.173
0.139
0.174
0.192
0.203
0.211
0.216
0.220
0.224
0.173
0.186
0.189
0.190
0.190
0.191
0.191
0.191
0.191
0.191

4.2.2 Sonlu-farklar Agi

Jeofizikte karsilasilan düz çözüm bagintilari genellikle çok sayida degiskene
bagli sürekli fonksiyonlardir. Sürekli bir fonksiyonun ayrik noktalardaki
degerlerinin hesaplanmasinda kullanilan yöntemlerden biri sonlu-farklar
yöntemidir. Sonlu-farklar yöntemi ile degeri bir takim ayrik noktalarda
bilinen fonksiyonun, degeri bilinmeyen noktalardaki davranisi tahmin
edilebilir. Buna göre, DAÖ yönteminde 2-B modellemede kullanilan
Poisson denklemi sonlu-farklar yöntemi ile çözülerek bir ag üzerindeki tüm
ayrik noktalarda, nokta akim kaynagindan olusan gerilimler hesaplanabilir.
Sonlu-farklar yönteminde hesaplanmaya çalisilan büyüklügün bir takim
noktalarda bilinen degerlerinden bilinmeyen noktalardaki degeri tahmin
edilmeye çalisildigindan, Sekil 4.1’de verilen ag sayisal hesaplamalar için
yeterli olmaz. Yatay ve düsey yönlerdeki keskin geçisler sayisal
duyarsizliga neden olacagindan model daha sik bir ag ile örülür. Düsey
yönde, yüzeye yakin bölgelerde hücreler daha sik yerlestirilirken, artan
derinlikle birlikte hücrelerin z- yönündeki boyutlari büyütülür. Yatay yönde
ise, ilk ve son elektrot arasindaki model hücreleri, her bir komsu elektrot
arasinda dört dügüm noktasi yer alacak sekilde esit olarak bölünmüstür. Bu
araliktaki model hücrelerinin ikiye bölünmesi ile olusturulan sonlu-farklar
agi, modelin fiziksel parametreleri arasinda keskin degisimlerin olmamasi
durumunda yeterli olurken, dörtten daha fazla parçaya bölünmesinin sayisal
bir getirisinin olmadigi yapilan denemelerde görülmüstür.

Denklem (4.1) ile verilen düz çözüm bagintisi yari sonsuz uzay için
çözüleceginden, sonlu-farklar agi, sag, sol ve alt sinirindan uzatilarak yapay
sonsuz sinirlar olusturulur. Böylece x = m ∞ ve z = ∞ sinirlarinin saglandigi
varsayilir. Yapay sonsuz sinirlari olusturmak için eklenen model
hücrelerinin, x- ve z- yönündeki boyutlari yine sayisal hesaplamalarin
saglikli yürütülebilmesi açisindan dereceli bir geçisle büyültülmelidir.
Böylece ag sinirlarindaki dügüm noktalarinda gerilimin asimptotik bir
davranis göstermesi için, bu noktalarin kaynaktan yeterince uzakta olmasi
saglanmis olur.
Sonlu-farklar yöntemi temel olarak, düseyde M ve yatayda N adet dügüm
noktasi ile tanimlanan dikdörtgen agin her bir dügüm noktasindaki gerilimin
hesaplanmasini saglar. Sonlu-farklar agi, M-1 satir ve N-1 sütun dikdörtgen
hücreden olusur. Ag üzerindeki dügüm noktalari sol üst köseden baslamak
üzere düsey yönde artan sekilde numaralandirilmistir. Ayrica, dügüm
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noktalari i sütun ve j satir numarasi olmak üzere (i, j) seklinde ikili olarak
da numaralandirilmistir.

Sekil 4.2’de verilen sonlu-farklar aginda ilk elektrot sol üst köseden itibaren
on birinci
(i = 11, j =1) yatay dügüm noktasina yerlestirilmistir. Benzer sekilde son
elektrot ile agin sag üst kösesi arasinda 11 dügüm noktasi ve birbirine
komsu her iki elektrot arasinda 4 dügüm noktasi bulunmaktadir. Hücrelerin
düsey yöndeki boyutlari, yüzeye yakin yerlerde elektrotlar arasi uzakligin
¼’ünü geçmeyecek ve artan derinlikle birlikte dereceli olarak büyüyecek
sekilde seçilmistir. Maksimum arastirma derinliginin altindaki derinliklerde,
düsey yöndeki hücre boyutlari daha hizli büyütülerek yapay sonsuz sinirlar
olusturulmustur. Buna göre yirmi bes elektrotlu bir ölçüm sistemi için
tasarlanan ve Sekil 4.2’de verilen sonlu-farklar agi 117x18 dügüm
noktasindan olusmaktadir. Bir örnek teskil etmesi açisindan 1 metre elektrot
araligi için tasarlanan agin yatay ve düsey yöndeki hücre boyutlari Çizelge
4.2’ de verilmistir.
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E1

j=1 i=1
? z1

? x1

? x2

E25

? xN-1

? x3

? zM-1
j=M
Sekil 4. 2 Sonlu-farklar agi
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i=N

Çizelge 4. 2 Sonlu-farklar agindaki hücrelerin boyut ve konumlari. Son
elektrottan sonra gelen hücrelerin x- yönündeki boyutlari ters sirada olmak
kosuluyla ilk on bir hücrenin boyutlarina esittir

Sira
no
(i)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
…

x- yönünde
Hücre boyutu
(? xi)
32
16
8
4
2
1
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
…

Yatay
konum
(x)
0.00
32.00
48.00
56.00
60.00
62.00
63.00
63.50
63.75
64.00
64.25
64.50
64.75
65.00
65.25
65.50
65.75
…

Sira
no
(j)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

z- yönünde
Derinlik
Hücre
(z)
boyutu
(? zj)
0.25
0.25
0.25
0.50
0.25
0.75
0.25
1.00
0.55
1.55
0.60
2.15
0.67
2.82
0.73
3.55
0.80
4.36
0.89
5.25
1.77
7.02
3.54
10.56
7.09
17.65
14.17
31.82
28.35
60.17
56.69
116.86
113.38
230.24

4.2.3 Dogrusal denklem sisteminin çözümü

(4.1) denkleminin 2-B sonlu-farklar aginin her dügüm noktasi için
ayriklastirilmasi (Dey and Morrison, 1979) ve sinir kosullarinin
uygulanmasi ile her bir dügüm noktasi için bir sonlu-farklar denklemi
yazilir. Tüm dügüm noktalari için yazilan fark denklemleri birlestirilerek
dogrusal denklem sistemi elde edilir. Sonlu-farklar agindaki iki boyutlu
gerilim dagiliminin çözülmesini saglayan dogrusal denklem sistemi dizey
gösterimi ile
Aφ ' = S

(4.3)
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seklinde ifade edilir. A, (katsayi dizeyi) ag üzerindeki dügüm noktalarinin
birbirleriyle baglantilarini belirleyen katsayilari içerir. Katsayi dizeyi, NM,
agdaki toplam dügüm sayisi olmak üzere NMxNM boyutlarinda seyrek ve
kösegen bir dizeydir. Katsayi dizeyinin elemanlarinin hesaplanmasi EK1’de verilmistir. φ ' , ky bölgesinde tüm dügüm noktalarindaki gerilimleri
içeren dizeydir. S ise kaynak dizeyi olarak adlandirilir ve NMx1
boyutundadir. Kaynak dizeyinin akim kaynaginin bulundugu dügüm noktasi
disindaki tüm elemanlari sifirdir.
K dizeyi, pozitif tanimli, bakisimli ve seyrek olmak üzere, Kx = b seklinde
verilen dogrusal denklem sistemlerinin çözümü için önerilen en iyi yöntem
Cholesky ayrisimidir (Cholesky decomposition). Buna göre, RR T = K
esitligini saglayan gerçel, tekil olmayan bir R alt üçgen dizeyi bulunabilir.
K dizeyi, Cholesky ayrisimi ile parçalandiktan sonra dogrusal denklem
sistemi iki adimda çözülebilir:
Ry = b,

(4.4a)

RT x = y .

(4.4b)

A dizeyi, ag geometrisi ve fiziksel parametre dagilimina bagli oldugundan,
kaynagin farkli konumlari için yeniden hesaplanmasi ve ayristirilmasi
gerekmez. Ancak ky dönüsüm degiskeninin farkli degerleri için A ve R
yeniden hesaplanmalidir.

Cholesky ayrisimi ve dogrusal denklem sistemlerinin çözümünü yapan alt
programlar bu tez kapsaminda da kullanilan yeni nesil programlama
dillerinin çogunun kütüphanelerinde bulunmaktadir. Örnegin Matlab
programlama ortaminda, A dizeyinin Cholesky ayrisimi ile parçalanmasi
R=chol (A) komutuyla; benzer sekilde, Aφ ' = S denklem sisteminin
çözümü Cholesky ayrisimindan sonra PHI = R ' \ (R \ S) komutu ile
gerçeklestirilebilinir. R dizeyinin elamanlari, i =1,2,….NM ve j = i
+1,…NM olmak üzere izleyen denklemler ile de hesaplanabilir:
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R ji = ( A ji −

i −1

∑A

jk

Aik ) / Aii ,

(4.5)

k =1

i −1

Rii = ( Aii − ∑ Rik2 ) .

(4.6)

k =1

4.2.4. Dönüsük Gerilimin Ters Fourier Dönüsümü ile Gerilime
Dönüstürülmesi
Sonlu-farklar aginin tüm dügüm noktalarinda φ ' ( x, k y , z ) dönüsük gerilim
degerlerinin hesaplanmasi önceki bölümde anlatilmistir. Gerilimin (x,y,z)
bölgesinde hesaplanabilmesi için, φ ' ( x, k y , z ) ’nin
0 < k y < ∞ araligini
temsil etmek üzere, belirli sayidaki ky degeri için çözülmesi gereklidir. Bu
tez kapsaminda gelistirilen modelleme yaziliminda 7 adet ky degeri
kullanilmis ve dogrusal denklem sistemi her bir ky için yeniden
çözülmüstür. Dönüsüm degiskeni ky’nin degerleri ag boyutlarina baglidir.
Bir ag için optimize edilen degerler farkli ag tasarimi için geçerli
olmayacaktir. Çizelge 4.2’de boyutlari verilen sonlu-farklar agi için seçilen
ky katsayilari [0.0008
0.0026
0.0161
0.0476
0.2002
0.4160
5.0955] seklindedir. Verilen degerler, birim elektrot araligi için optimize
edilmis ve elektrot araligi ya da toplam profil boyuna bagli bir katsayi ile
çarpilarak farkli ag boyutlari için genellestirilmistir.

φ ' ( x, k y , z ) ’nin ters Fourier dönüsümü (4.2.b) denkleminin sayisal
integrasyonu ile bulunabilir. Sayisal integral alma islemi ardisik her iki ky
araliginda ( k y 1 ≤ k y ≤ k y 2 ) φ ' (k y ) ’nin zarfinin bir üstel fonksiyona
çakistirilmasi ve izleyen denklem ile verilen genel bagintinin kullanilmasi
ile yürütülebilir:
ky2

∫e

ky1

− ak y

cos( k y b)dk y =

e

− ak y

(a + b )
2

2

[

⋅ b sin(bk y ) − a cos(bk y )
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]

ky2

.
ky1

(4.7)

φ ( x, y, z ) ,

(4.7) denkleminin

k yi −1 ≤ k y ≤ k yi

araliklarindaki parçali

integralin sayisal degerlerinin toplamindan bulunabilir. Ters Fourier
dönüsümü için yazilan Matlab alt programi EK-2’de verilmistir.

4.2.5 Görünür Özdirenç Yapma-kesitinin Elde Edilmesi

Iki boyutlu yer modelinin nokta akim kaynagindan dolayi olusturdugu
gerilim dagiliminin hesaplanmasi önceki bölümlerde anlatilmistir. Ancak
elektrik yöntem uygulamalarinda kullanilan fiziksel parametre özdirençtir.
DAÖ yönteminde ölçülen nicelik olan gerilim farki ile özdirenç arasinda
tekdüze yarisonsuz uzay için geçerli izleyen baginti yazilir:

ρ =k

∆V
.
I

(4.8)

(4.8) denkleminde ?, özdirenci, k, elektrotlarin konumuna bagli geometrik
faktörü, ? V gerilim farkini, I ise akimi göstermektedir. Gerçekte yer içi
tekdüze degildir ve fiziksel özellikler genellikle üç boyutlu olarak
degismektedir. Bu nedenle ölçülen gerilim farklarinin (4.8) denkleminde
yerine konulmasi ile hesaplanilacak özdirenç, yerin gerçek özdirencini
vermez. Bu sekilde hesaplanan özdirenç “görünür özdirenç” olarak
adlandirilir. Dört elektrotlu genel bir elektrot dizilimi için (Sekil 4.3)
görünür özdirenç bagintisi,

ρa =

V − VN
2π
⋅ M
1
1
1
1
I
−
−
+
AM AN BM BN

ile verilir.
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(4.9)

A

B

I

M

N

?V

Sekil 4.3 Dört elektrotlu özdirenç ölçüm düzenegi

DAÖ yönteminde 2-B veri toplama, bir profil boyunca yerlestirilen düsey
elektrik sondaji istasyonlarinda akim elektrotlarinin aralarindaki uzakligin
profil dogrultusunda açilmasi ile yürütülür. Tüm veri noktalarinda (4.9)
denklemi ile hesaplanan görünür özdirenç degerlerinden, yer içindeki
özdirenç dagilimi hakkinda genel bir bilgi vermek üzere yer yapma-kesitleri
hazirlanarak sunulur. Yapma-kesitler genellikle, düsey eksen elektrot
dizilimine bagli olarak AB/2, AB/3 ya da AB/4, yatay eksen ise profil
dogrultusunda uzaklik olmak üzere görünür özdirenç degerlerinin
konturlanmasi ile olusturulur. Yapma-kesitlerin düsey ekseni için bir diger
seçenek ise yapma-derinliktir (Edwards, 1977). Yapma-derinlik, etkin
derinlik ya da arastirma derinligi olarak da adlandirilir ve elektrotlarin
konum ve dizilimlerine baglidir (Çizelge 4.2).

4.2.6 Gelistirilen Modelleme Yaziliminin Denenmesi

Bu tez kapsaminda, DAÖ yönteminde 2-B modellemenin bilgisayar
ortaminda sayisal olarak yürütülmesi amaciyla bir yazilim gelistirilmistir.
Bu asamada, yeni kusak bir programlama dili olan Matlab kullanilmistir.

Modelleme, ayni zamanda ters-çözümün bir parçasidir. Geleneksel tersçözüm yöntemlerinde hesaplama zamaninin büyük bölümünü
parametrelerin kismi türevlerinin hesaplanmasi almaktadir. Genetik
algoritmada parametrelerin kismi türevleri hesaplanmaz ancak, bazen
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binlerce kez düz çözüm yapilmasi gerekebilir. Özellikle genetik
algoritmanin hesaplama zamaninin azaltilmasi için düz çözüm yazilimin
çalisma süresinin azaltilmasi düsünülmüstür. Bu noktada programlama
ortaminin kütüphanelerinden faydalanilmistir. Dizey islemleri ve dogrusal
denklem sisteminin çözülmesi için tasarlanmis alt programlar ilgili
kütüphanelerden çagirilarak kullanilmistir. Bu sayede Sekil 4.2’de verilen
yer modeli ve 22 istasyonlu ölçüm düzenegi için model yanitinin
hesaplanma süresi Pentium IV islemcili bir bilgisayarda 1 saniyenin altina
(0.7-0.8 sn) düsürülmüstür.Yazilimin optimizasyonu asamasinda tekdüze
yari sonsuz yer modeli kullanilmistir. Tekdüze, yari sonsuz yer modelinde
hesaplanan görünür özdirenç gerçek özdirence esit olmalidir. Bundan
dolayi, hesaplanan görünür özdirençlerin model hücrelerine atanan
özdirençlere esit olmasi beklenir. Sonlu sayida ayrik nokta ile
çalisildigindan tekdüze ortam için hesaplanilacak görünür özdirenç
degerleri hiçbir zaman ortamin özdirencine esit olmayacaktir. Bununla
birlikte dogru tasarlanmis bir sonlu-farklar agi ve uygun Fourier dönüsüm
(ky) katsayilarinin seçilmesi durumunda gerçek özdirence oldukça yakin
degerler hesaplanir. Gelistirilen yazilimda, tekdüze ortam için, hesaplanan
ve gerçek özdirençler arasindaki fark
%3 civarindadir. 2-B yer
modellerinin yanitinin dogru hesaplanip hesaplanmadiginin denenmesi
amaciyla ise düsey fay bloklari modeli (Sekil 4.4) kullanilmistir. Verilen
modelin yaniti analitik olarak hesaplanabilmektedir. Hesaplamalarda
kullanilan elektrot dizilimi es merkezli dört elektrot dizilimi (WennerSchlumberger) ve elektrot araligi 5 m’dir. Analitik olarak ve gelistirilen
yazilim ile hesaplanan görünür özdirenç profil egrileri Sekil 4.5’de
verilmistir. Tüm seviyelerde iki egri arasinda uyum gözlenmektedir.

100 O-m

500 O-m

Sekil 4.4 Düsey fay modeli
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Görünür Özdirenç (Ohm-m)

Analitik

SF ile hesaplanan

Sekil 4.5 Deneme amaçli kullanilan yer modeli için profil egrileri
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5. DOGRUSAL OLMAYAN PROBLEMLERIN TERS-ÇÖZÜMÜ

Jeofizikte ters-çözüm, ölçülen bir veri kümesi ile uyumlu kuramsal veriyi
üreten modeli bulma islemi olarak tarif edilebilir. Model, bir yer kesiti ya da
hacminin sayisal parametreler ile temsil edilen gösterimidir. Geleneksel
ters-çözüm yöntemlerinde ölçülen veri ile uyumlu kuramsal veriyi üreten
model, bir baslangiç modelinin yinelemeli olarak iyilestirilmesi yoluyla
bulunulmaya çalisilir. Modeldeki iyilestirme, parametrelerin kuramsal
veriye göre türevleri kullanilarak yapilir. Dogrusal olmayan problemlerde,
parametreler dogrudan hesaplanamadigindan, model parametreleri için bir
ön-kestirimde bulunulur. Model parametrelerinin gerçek degerleri ile
yorumcu tarafindan saglanan ön-kestirim degerleri arasindaki fark,
yapilacak düzeltmeler ile azaltilabilir. Parametreler için saglanan önkestirimler, po ve ön-kestirimlere yapilacak düzeltmeler ? p ile gösterilirse,
parametrelerin gerçek degerlerine bir yaklasim izleyen dizey denklemi ile
bulunabilir:

p = p o + ∆p .

(5.1)

Parametre düzeltme dizeyi, çesitli yöntemlerle hesaplanabilir. Bunlarin
baslicalari,
en-dik inis, Gauss-Newton ve sönümlü en-küçük kareler
yöntemleridir.

En-dik inis yöntemi, ön-kestirim modelinin yanilgi enerjisi haritasi üzerinde
düstügü noktadan baslayarak yanilgi enerjisi haritasinda egim asagi ilerleme
ve bu sayede yanilginin daha düsük oldugu bir noktaya ulasma temeline
dayanir. En-dik inis yönteminde, adim büyüklügünü belirleyen katsayi C,
kuramsal verinin ön-kestirim parametrelerine göre kismi türevleri J, ve
ölçülen - kuramsal veriler arasindaki fark ? d ile gösterilmek üzere
parametre düzelteme dizeyi,

∆p = CJ T ∆d

(5.2)

denklemi ile hesaplanabilir. Hesaplanan düzeltmeler, ön-kestirim
degerlerine eklenerek yeni parametre degerleri elde edilir. Yeni parametre
degerleri yanilgi enerjisi haritasinda daha düsük yanilgiyi gösteren bir
kontura yaklasir. Ancak parametrelerin gerçek degerlerinin bulunmasi için,
düzeltilmis degerler, yeni bir adimin ön-kestirim degerleri olarak verilmek
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üzere yineleme yapilarak yanilgi enerjisi haritasinda
egim asagi
ilerlenmeye devam edilmelidir. En-dik inis yöntemi, yanilgi enerjisi
konturlarina dik yönde egim asagi ilerlediginden en yakin minimuma
yönlenecek ve minimuma ulastiginda duracaktir. Bu sebeple en-dik inis
yöntemi ile parametrelerin gerçek degerlerinin bulunabilmesi için,
parametreler için saglanan ön-kestirim degerlerinin parametrelerin gerçek
degerlerine yakin olmasi baska bir deyisle yanilgi enerjisi haritasinda global
minimumu kapsayan vadi civarina düsmesi gerekmektedir.

Parametre düzeltme dizeyinin hesaplanmasinda kullanilan bir diger yöntem
Gauss-Newton yöntemidir. En-dik inis yönteminden farkli olarak GaussNewton yöntemi, parametreler için saglanan ön-kestirimlerin,
parametrelerin gerçek degerlerine yakin oldugu varsayimi ile dogrudan
çözüme yönelme temelinde gelistirilmistir. Buna göre kuramsal verinin
üretildigi düz çözüm bagintisi çözüm civarinda Taylor serisine açilarak
ikinci ve daha yüksek dereceli terimler ihmal edilir. Bu sayede
parametrelerin gerçek degerlerinden hesaplanacak veriye bir yaklasim
yapilir. Bu yaklasimin, ölçülen ve kuramsal veriler arasindaki farklarin
karelerinin toplami olarak tanimlanan yanilgi enerjisi bagintisinda yerine
konulmasi ve bu bagintinin parametre düzeltme dizeyine göre kismi
türevlerinin alinarak sifira esitlenmesi ile,

∆p = ( J T J ) −1 J T ∆d

(5.3)

elde edilir. En-dik inis yöntemine benzer olarak, hesaplanan düzeltmeler önkestirim degerlerine eklenerek parametrelerin yeni degerleri bulunur.
Bulunan degerlerin, yanilgi enerjisini düsürüp düsürmedigi denenerek
yineleme islemine devam edilir. Yeni parametre degerlerinin yanilgi
enerjisini artirmasi durumunda algoritma durarak basarili son yinelemenin
sonuçlarini verecektir.
Geleneksel ters-çözüm yöntemlerinde parametre düzeltme dizeyi, kuramsal
veri kümesinin parametrelere göre kismi türevlerine dayanilarak
hesaplandigindan, verinin parametrelerle ilgili yeterli bilgiyi içermesi
gerekir. Eger veri parametrelerin bazilarinin çözümü için yeterli bilgiyi
kapsamiyorsa, kismi türevler dizeyinin o parametrelerle ilgili elamanlari
sifira yaklasir. Bu durum dizey tersleme islemlerinde sayisal
duragansizliklara neden olur. Duraganligin saglanmasi amaciyla (5.3)
denkleminde, kismi türevler dizeyi ve onun dönügünün çarpimi olan JTJ

43

dizeyinin kösegenine sayisal bir deger eklenerek parametre düzeltme
dizeyini veren denklem,

∆p = ( J T J + ε 2 I ) − 1 J T ∆d

(5.4)

seklinde yeniden yazilabilir (Lines and Treitel, 1984). Burada, e2 sönüm
faktörü, (Marquardt parametresi) I ise birim dizeydir. (5.4) denklemi
dogrusal olmayan problemlerin sönümlü en-küçük kareler ya da LevenbergMarquardt çözümü olarak adlandirilir.

(5.3) ve (5.4) denklemleri ile verilen Gauss-Newton ve sönümlü en-küçük
kareler yöntemlerinde parametre düzeltme dizeyinin hesaplanabilmesi için,
dizey tersleme islemlerine gereksinim vardir. Burada ve jeofizik
problemlerin bir çogunun ters-çözümünde dizey tersleme islemleri için tekil
deger ayrisimi (SVD) yöntemi sikça kullanilmaktadir. Yöntem, MxN
boyutlarinda ve satir sayisi, sütün sayisina esit ya da büyük olan bir dizeyin,
U, S ve VT gibi üç dizeyin çarpimi olarak yazilabilecegi kuramina dayanir.
U, MxN boyutlarinda dik (ortogonal) bir dizey, S, NxN boyutlarinda
kösegen bir dizey ve V, NxN boyutlarinda dik bir dizeydir.

(5.4) denkleminde, J dizeyi tekil deger ayrisimi ile parçalanir ve yerine
yazilirsa izleyen sönümlü en-küçük kareler SVD çözümü elde edilir:

 λ j
 T
∆p = V diag  2
U ∆d .
2 
 (λ j + ε ) 

(5.5)

V ve U dizeyleri sirasiyla parametre ve veri özyöneylerini içerir. ?, S
dizeyinin kösegeninde yer alan parametre özdegerleridir.

Bir dizeyin SVD ile parçalanmasini yapan alt programlar bir çok
programlama dili için yazilmis ve yayinlanmistir. Yeni nesil programlama
dillerinde SVD, programlama ortaminin kütüphanesinde bulunan hazir alt
programlar ile kolayca yapilabilmektedir. Dizey tersleme islemi için SVD
disinda Gaussian eksiltme ve LU ayrisimi gibi yöntemler de
kullanilmaktadir.
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5.1 DAÖ Verilerinin 2-B Sönümlü En-küçük Kareler Ters-çözümü

Ters-çözüm islemi, ön-kestirim modelinden hesaplanan kuramsal veri ile
ölçülen veri arasindaki farklarin en-küçüklenmesi temelinde yapilmaktadir.
Ters-çözüm isleminin son adiminda bir yer kesitindeki fiziksel parametre
dagiliminin belli bir geometriye göre bulundugu varsayilir. 2-B yer elektrik
modellerine ait verilerin ters-çözümünde bulunulmaya çalisilan
parametreler model hücrelerinin özdirençleridir. Model geometrisini
tanimlayan hücre boyutlari, ters-çözüm isleminde degisken parametreler
degildir. DAÖ yönteminin temel parametresi olan özdirenç dogada çok
büyük araliklarda degisim gösterdiginden, parametre ve veri uzaylarinin
logaritmik ortamda tanimlanmasi problemin bir miktar dogrusallastirilmasi
için basvurulan genel bir yoldur.

Bir yer kesitindeki iki-boyutlu özdirenç dagilimini incelemek üzere yapilan
DAÖ ölçümlerinden elde edilen n adet veri,

d = [d 1

d2

. . dn ]

yöneyi ile gösterilsin. Benzer sekilde kuramsal veri

f = [ f1

f2

fn ]

. .

ile verilen f yöneyi ile gösterilebilir. Ölçülen ve kuramsal veri kümesi
arasindaki fark,

∆d = log(d ) − log( f )
ile verilir ve veri fark dizeyi olarak adlandirilir. En-küçük kareler yöntemi,
izleyen denklem ile tanimlanan amaç fonksiyonunun en-küçüklenmesi
üzerine kuruludur:

E ( p ) = ∆d T ∆d =

n

∑ (log(d ) − log( f ))
i

i

2

.

(5.6)

i =1

(5.6) denklemi ile verilen yanilgi degerinin küçültülmesi için
parametrelerde yapilmasi gereken düzeltmeler (5.5) denklemi ile
hesaplanabilmektedir. (5.5) denkleminin kurulabilmesi için, parametrelerin
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veriye göre kismi türevlerini içeren Jacobian dizeyinin hesaplanmasi
gereklidir.

5.1.1 Kismi Türevler Dizeyinin Hesaplanmasi

Kismi türevler dizeyinin elemanlari,

J ij =

∂f i
∂p j

ile verilir ve j numarali parametredeki degisimin, i numarali kuramsal
veride meydana getirdigi degisimi gösterir. M veri sayisini, N ise parametre
sayisini göstermek üzere Jacobian dizeyi MxN boyutundadir. DAÖ
yönteminde, kismi türevler dizeyinin hesaplanilmasi ile ilgili çesitli
yöntemler önerilmistir.
Loke and Barker (1995) tarafindan önerilen yol, tekdüze bir yer modeli için
kismi türevler dizeyinin analitik olarak hesaplanmasidir. Bu yöntemde bir
dikdörtgen hücrenin kismi türevi, yalnizca hücre köselerinin x ve z
koordinatlarinin, elektrot araligina oranina baglidir. Elektrot araliklari esit
tutulur ve ters-çözüm modeli de benzer sekilde parametrelestirilirse bu oran
elektrotlar arasi uzakligin farkli degerleri için degismez. Bu durumda kismi
türevler dizeyi bir kez hesaplanip diskte saklanir ve gerektiginde buradan
çagrilarak kullanilabilir. Loke and Barker (1995) tarafindan önerilen
yöntemde yineleme islemine, tekdüze yer modeli ön-kestirimi ile baslanir.
Tekdüze yer modeli için hesaplanip saklanmis olan kismi türevler dizeyi
okunarak parametre düzeltme dizeyi hesaplanir. Buna göre Sekil 5.1’de
verilen model hücresi için ∂φ / ∂ρ kismi türevi,

I
∂φ
= s2
∂ρ 4π

z 2 x 2 +∞

∫ ∫ ∫ (x
z 1 x1 − ∞

x( x − a) + y 2 + z 2

2

+ y 2 + z 2 ) 3 / 2 [( x − a) 2 + y 2 + z 2 ]

3/2

dy dx dz

(5.7)

bagintisi ile hesaplanilabilir. (5.7) bagintisinin basit bir analitik çözümü
bulunmadigindan hesaplamalar sayisal integrasyon ile yürütülür (Loke and
Barker, 1995). (5.7) denkleminin degerlerinin pol-pol dizilimi için
hesaplanip diske kaydedilmesi yeterlidir. Diger elektrot dizilimleri için
kismi türevler dizeyi elektrot dizilimleri için ölçülen görünür özdirençlerin
birbirine çevrilmesine benzer sekilde bu degerlerden hesaplanabilinir.
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EG

EA

a
(x1, z1)
?
(x2, z2)
Sekil 5. 1 Bir model hücresinin kismi türevinin hesaplanmasi için gerekli
parametreler. EA ve EG, sirasiyla akim ve gerilim elektrotlarini
göstermektedir

Sonraki yineleme adimlarinda kismi türevler dizeyi, parametrelerde ve
kuramsal verideki degisime bagli olarak güncellenir (Quasi-Newton
yöntemi, Broyden, 1965). Jacobian dizeyinin güncellenmesi izleyen baginti
ile yürütülür:

J i + 1 = J i + ((( f i +1 − f i ) − J i ∆p i ) /( ∆p iT ∆p))∆p iT .

(5.8)

(5.8) denkleminde i, yineleme numarasini göstermektedir. Yöntem, tersçözüm isleminin hesaplama zamaninin büyük bölümünü olusturan, Jacobian
dizeyinin hesaplanma süresini çok büyük oranda kisaltmaktadir. Ancak
yalnizca, özdirenç degisimlerinin keskin olmadigi yer modellerinde basarili
sonuçlar vermektedir.

Kismi türevler dizeyinin hesaplanmasi için önerilen bir diger yöntem, düz
çözüm için kurulan sonlu-farklar aginin kullanilmasidir (Sasaki, 1992).
Sonlu-farklar agi için olusturulan dogrusal denklem sisteminin, i numarali
parametreye göre türevi alinirsa,

φ

∂A
∂φ
+A
=0
∂ρ i
∂ρ i

(5.9)
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elde edilir. Tirnak isareti ? i parametresine göre kismi türevi göstermek
üzere (5.9) denklemi
Aφ ' = − A'φ

(5.10)

seklinde yazilabilir. (5.10) denkleminde gerilim yöneyi φ ve katsayi dizeyi
A, dogrusal denklem sistemi çözüldügünden, bilinmektedir. A'
hesaplanabilir ise bilinmeyen φ ' yöneyi, − A'φ , (4.3) denklemindeki
kaynak dizeyi (S) gibi düsünülerek, benzer sekilde çözülebilir. A' ,
dizeyinin i numarali parametre ile baglantili olanlar disinda tüm elamanlari
sifirdir. Katsayi dizeyinin parametrelere göre kismi türevleri, katsayi
dizeyinin hesaplanmasi için çagrilan alt programin, i numarali parametreye
1 diger tüm parametrelere 0 atanarak bir kez daha çagrilmasi ile
hesaplanabilinir. Bu islem modeldeki parametre sayisi kadar tekrarlanir.
Bahsedilen islemler Fourier bölgesinde gerçeklestirildiginden, kullanilan ky
katsayisi sayisi kadar da tekrarlanmasi gerekir. Bu islem oldukça uzun
hesaplama zamani gerektirmektedir. Model hücrelerinin Sekil 4.1’deki gibi
yerlestirilmesi durumunda katsayi dizeyinin birçok parametreyi göre kismi
türevi esit olur. Bu durumda katsayi dizeyinin bazi parametrelere göre kismi
türevinin hesaplanmasi gerekmez. Kismi türevleri esit olan parametrelerden
biri için hesaplama yapilarak digerlerine hesaplanan degerler atanabilir. Bu
durum, katsayi dizeyinin parametrelere göre kismi türevlerinin hesaplanma
süresini oldukça kisaltir.

Katsayi dizeyinin tüm parametrelere göre kismi türevleri hesaplanip (5.10)
denkleminde yerine yazilmasi ile elde edilecek yeni dogrusal denklem
sistemi çözülerek φ ' , hesaplanmis olur. Gerilimin parametrelere göre kismi
türevlerinin uzay bölgesine tasinmasi, dönüsük gerilimin uzay bölgesine
tasinmasi için kullanilan alt program ile yürütülebilir (EK-2). Uzay
bölgesine tasinan ∂φ / ∂ρ degerlerinden Jacobian dizeyinin elemanlarinin
hesaplanmasi ise gerilim degerlerinden, görünür özdirençlerin
hesaplanmasina benzer sekilde yapilir. ∂φ / ∂ρ uzay bölgesinde NxMxNI
boyutlarindadir. N ve M sirasiyla yatay ve düsey yöndeki dügüm sayisini ve
NI, istasyon sayisini göstermektedir. Gerilim ve gerilimin parametrelere
göre kismi türevlerinin yalnizca elektrotlarin bulundugu dügüm
noktalarindaki degerlerine ihtiyaç oldugundan diger dügüm noktalarindaki
degerlerin bellekte tutulmasina gerek yoktur. Bu durumda gerilimin
parametrelere göre kismi türevlerini içeren dizeyin boyutlari NE
elektrotlarin yerlestirildigi toplam dügüm sayisini göstermek üzere NExNI
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olur. Jacobian dizeyinin tüm elemanlarinin hesaplanabilmesi için,
parametrelerin kismi türevlerinin tüm ölçüm noktalari için hesaplanmasi
gereklidir. ∂φ / ∂ρ ’nin degerleri her istasyonda her bir elektrot için
bilindiginden elektrotlarin konumuna bagli olarak her bir veri noktasi için
parametrelerin kismi türevleri,

J ij = k i

∂φ M i / ∂ρ j − ∂φ N i / ∂ρ j

(5.11)

I

bagintisi ile hesaplanabilinir. Burada, Jij, i numarali veri için j numarali
parametrenin kismi türevini, ki , i numarali veri noktasi için geometrik
faktörü, I, akimi ve ∂φ M i / ∂ρ j ise i numarali veri için M elektrotunda
gerilimin j numarali parametreye göre kismi türevini temsil etmektedir.

DAÖ verilerinin ters-çözümünde veri ve parametre uzayi logaritmik
tanimlandigi için Jacobian dizeyi de,

∂ log( ρ ai ) ρ j ∂ρ ai
=
∂ log( ρ j ) ρ ai ∂ρ j

(5.12)

ve

J ijL =

ρj
ρ ai

J ij

(5.13)

bagintilari yardimi ile logaritmik uzaya tasinir.

DAÖ yönteminde 2-B kismi türevler dizeyinin hesaplanmasi ile ilgili olarak
Trip et al., (1984), ve McGillivray and Oldenburg’a (1990) da bakilabilir.
Kismi türevler dizeyi hesaplandiktan sonra (5.5) denkleminde yerine
konularak parametre düzeltme dizeyi hesaplanabilir. Parametre düzeltme
dizeyinin hesaplanmasinda sönüm faktörünün seçimi de son derece
önemlidir. 2-B DAÖ verilerinin ters-çözümünde sönüm faktörü verinin
gürültü içerigine bagli olarak seçilir ve ilerleyen yineleme adimlarinda
degeri küçültülür. Sönüm faktörünün her yinelemede 1/5 oraninda
küçültülmesi bir çok örnek için basarili sonuçlar vermistir. Parametre
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düzeltme dizeyi logaritmik uzayda hesaplandigindan parametrelerin
düzeltilmis degerleri,

p = p o exp(∆p)

(5.14)

denklemi ile bulunur. Hesaplanan yeni model parametrelerini yanilgi
enerjisini düsürüp düsürmedigi kontrol edilir. Yanilgi enerjisi düsmedi ise
sönüm faktörü degistirilerek (5.5) denklemi yeniden çözülür. Bu islem
kismi türevler dizeyinin yeniden hesaplanmasini gerektirmez. Yeteri kadar
sönüm faktörü denendigi halde yanilgi enerjisi düsmez ise yineleme islemi
durdurulur. Yineleme islemi bir çakisma ölçütü saglanincaya, ya da
önceden belirlenen yineleme sayisina ulasilincaya kadar sürdürülür.
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6. DAÖ VERILERININ LGA ILE 2-B TERS-ÇÖZÜMÜ

Bölüm 2 ve Bölüm 3’de ayrintili olarak anlatilan ve kuramsal bir örnek
üzerinde denenen basit (GA) ve Lamarckian genetik algoritmalar (LGA),
canlilarin evrimi üzerine ortaya atilan iki kuramdan esinlenerek
gelistirilmistir. Bunlardan ilki Darwin’in ‘Origin of Species’ (1869) isimli
kitabinda ortaya attigi, dogal seçilim kuramidir. Buna göre canlilarda
nesiller boyu ortaya çikan özellikler rastlantisaldir. Rastlantisal olarak
ortaya çikan özelliklerden çevre kosullarina uyumlu olanlari tasiyan bireyler
hayatta kalma ve çogalma sansini yakalarken bu özellikleri tasimayanlar
ölür. Bu kurama göre bir evrim söz konusu degildir ve bir yasama
ortamindaki canli toplulugunda, çevre kosullarina uyumlu özellikler tasiyan
bireylerin çogalmasi çok uzun zaman gerektirir. Dogal seçilim, basit genetik
algoritmanin temelini olusturur ve dogadakine benzer olarak global
minimum ya da onun civarinda bir noktadaki çözümün bulunmasi oldukça
uzun zaman gerektirir. Çözülmesi gereken parametre sayisinin artmasi
durumunda bu süre daha da uzar. Bu tez kapsaminda dogadaki isleyisine
benzestirilerek kullanilan diger evrim kurami J. P. Lamarck’a aittir.
Lamarck, ‘Philosophie Zoologique’ (1809) adiyla yayinlanan kitabinda
ortaya koydugu kuraminda, canlilarin davranislarini, çevre kosullarina
uyum saglayacak sekilde degistirdigini öne sürmektedir. Degisen
davranislarla birlikte daha sik kullanilan organ ve özellikler gelisir.
Kullanilmayan organ ve özellikler ise zayiflar ya da kaybolur. Bu da
evrimin bir yönü oldugunu gösterir. Kazanilan özelliklerin kalitim yoluyla
sonraki nesillere aktarilmasi ile tür mükemmellige dogru evrimlesir.
Evrimin bir yönü oldugu için çevre kosullarini uyumlu bireylerin toplulukta
çogalmalari çok daha hizli gerçeklesir. Bu kuram da Lamarckian genetik
algoritmanin temelini olusturmaktadir. LGA’da, canlilarin davranis ve
organlarindaki gelisme, genetik isleçlerle ortaya çikan bireylerin, türeve
dayali bir yöntem ile gelistirilmesi seklinde benzestirilmistir.

Özetlenen evrim kuramlarinin benzesimi ile gelistirilen GA ve LGA global
arama yöntemleri, 2-B DAÖ verilerinin ters çözümüne uyarlanmis,
kuramsal ve arazi verileri ile denenmis, elde edilen sonuçlar izleyen
bölümde karsilastirmali olarak verilmistir. Bu süreçte kullanilan yazilimin
genetik isleçleri tanimlayan bölümleri Caroll (1997)’den alinmistir. DAÖ
problemi için modelleme ve ters çözüm yazilimlari ise bu tezin yazari
tarafindan gelistirilmistir. Algoritmalar, önceden belirlenen bir çakisma
ölçütünün saglanmasi için gerekli hesaplama zamani ya da belirlenen bir
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nesil sayisi sonunda
karsilastirilmistir.

hesaplanan

çakismazlik

degeri

isiginda

2-B DAÖ verilerinin LGA ile ters-çözümünde izleyen adimlar takip edilir:
1. Ölçülen veri okunur, verideki bilgi içerigi ve veri sayisina göre 2-B yer
modeli kurulur ve parametrelestirilir. Modelin kurulmasi ve
parametrelestirilmesi Bölüm 4’de verilmistir.
2. Parametrelerin alabilecegi degerlerin, alt ve üst sinirlari belirlenir. DAÖ
yönteminde, fiziksel parametre olan özdirenç dogada oldukça genis bir
aralikta degistiginden, arama uzayi logaritmik seçilir. Arama uzayinin alt ve
üst sinirlarinin belirlenmesi için üç öneri yapilabilir. Bunlardan ilki,
parametrelerin tamami için oldukça genis bir arama araliginin herhangi bir
kabul ve kisitlama yapilmaksizin belirlenmesidir. Bu yol, olasi model
sayisini oldukça artirdigindan yakinsamayi geciktirecektir. Arama uzayinin
alt ve üst sinirlarinin ölçülen veriden yola çikilarak belirlenmesi ikinci yol
olarak önerilebilir. Buna göre ölçülen en-küçük ve en-büyük görünür
özdirenç degerinin sirasiyla bir logaritmik dönem alti ve bir logaritmik
dönem üstü arama uzayinin alt ve üst sinirlari olarak belirlenebilir. Önerilen
son yöntem, parametre arama uzayinin, tekdüze yer modeli ön-kestirimi ile
yapilacak bir ters-çözüm adimindan kestirilecek parametre degerlerinden
yola çikilarak belirlenmesidir. Bunlarin disinda, verinin ait oldugu çalisma
bölgesi ile ilgili mevcut jeolojik bilgiler ve varsa kuyu bilgileri de
kullanilabilir.
3. Algoritmanin genetik isleçleri tanimlayan bölümleri ile ilgili parametreler
(topluluk büyüklügü, maksimum nesil sayisi, çaprazlama ve mutasyon
olasiliklari) girilir. Bu parametrelerin algoritmanin davranisini nasil
etkiledigi Bölüm 2’de verilmistir. Parametre sayisinin fazla ve parametreler
için tanimlanan çözüm araliklarinin oldukça genis olmasi nedeniyle
topluluk büyüklügü, hesaplama zamani ve algoritmanin bir minimuma
yakinsamasinda dogrudan belirleyici bir etkendir.
4. Tanimlanan arama uzayinda rastgele dagilan baslangiç toplulugunun
bireyleri (olasi çözümleri temsil eden parametre kümelerinin her biri)
olusturularak ikili sistemde kodlanir.
5. Baslangiç toplulugunun tüm bireyleri sönümlü en-küçük kareler
yönteminin kullanildigi ters çözüm algoritmasina ön-kestirim olarak
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verilerek gelistirilir (çözüm uzayinda yanilgi enerjisi daha düsük bir
noktaya tasinir).
6. Gelistirilen bireylerin çakismazliklari hesaplanir. Çakismazlik ölçütü
isiginda seçilim, çaprazlama ve mutasyon isleçleri çalistirilarak bireyler
genetik evrim sürecinden geçirilir.
7. Türeve dayali bir ters-çözüm algoritmasi ile gelistirilen ve genetik evrim
sürecinden geçen topluluk, bir sonraki neslin baslangiç toplulugunu
olusturmak üzere 5. adima dönülerek islem önceden belirlenen nesil
sayisina ulasilincaya kadar tekrarlanir.

6.1 Uygulamalar

Lamarck’in evrim kuraminin benzesimi ile gelistirilen LGA, basit genetik
algoritma ile türeve dayali bir ters-çözüm yönteminin birlikte kullanimina
dayanan melez bir global arama yöntemidir. Izleyen bölümde, çesitli
modellerden kuramsal olarak hesaplanan ve arazide ölçülen gerçek veriler,
DAÖ verilerinin LGA ile ters çözümü için gelistirilen yazilim ile
degerlendirilmistir. Karsilastirma amaciyla ayni veriler basit genetik
algoritma ile de degerlendirilmistir. Sonuçlar, her iki algoritma için degisik
nesillerde elde edilen en-küçük çakismazlik üreten modeller grafiklenerek,
yine her iki algoritma için her nesilde hesaplanan en-düsük ve ortalama
çakismazliklar çizilerek sunulmustur.

Kuramsal veriler, 25 elektrottan olusan çok kanalli bir özdirenç ölçüm
sistemi ile 10 seviye ölçüm yapildigi varsayimiyla hesaplanmistir.
Hesaplamalarda, elektrot dizilimi olarak es merkezli dört elektrot dizilimi
seçilmistir. Kuramsal verilere %5 oraninda rastgele gürültü eklenmistir.

Genetik algoritma ile baslangiçta rastgele üretilen ve ara adimlarda ortaya
çikan modellerin birbirine komsu hücreleri arasinda çok keskin özdirenç
farklari olusabilir. Bu durum hem, model yanitinin, hem de parametrelerin
veriye göre kismi türevlerinin hesaplanmasinda sayisal hatalarin olusmasina
neden olabilir. Bu sorunun önüne geçmek amaciyla bir yuvarlatma isleci ile
model parametreleri arasindaki keskin degisimler engellenmeye
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çalisilmistir. Yuvarlatma isleci, bir model hücresine atanan özdirencin
yuvarlatilmis degerini, hücrenin özdirenci ve komsu model hücrelerinin
hücre boyutlari ile agirliklandirilmis özdirençlerinin ortalamasini alarak
hesaplamaktadir. Sekil 6.1’de rastgele üretilen bir modelin yuvarlatma
islemi ile nasil degistigi verilmistir.
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Sekil 6. 1(a) Genetik isleçlerle üretilen bir model (b) ayni modelin
yuvarlatildiktan sonraki görünümü

Tüm denemeler için Çizelge 6.1’ de verilen degerler ayni alinmistir.

Çizelge 6. 1 GA parametreleri
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Sekil 6. 2 Model 1

GA
(a)

(b)

(d)

(e)

(f)

(g)

Derinlik (metre)

(c)

LGA

0

0

10

10

20

20

0

0

10

10

20

20

0

0

10

10

20

20

0

0

10

10

20

20

0

0

10

10

20

20

0

0

10

10

20

20

0

0

10

10

20

20
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Uzaklik (metre)
0

50

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Uzaklik (metre)

Özdirenç (ohm)
100 150 200

250

Sekil 6. 3 GA ve LGA’nin (a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) 5, (e) 10, (f) 15 ve (g)
20nci nesillerinde en-küçük çakismazlik üreten bireyleri. Son adimdaki
çakismazliklar ?GA=0.2120 ve ?LGA=0.0097
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(a)

(b)

Sekil 6. 4 Model 1 için nesiller boyunca (a) en-küçük ve (b) ortalama
çakismazliklar. Dairelerle isaretlenen egriler GA, yildiz ile isaretlenen
egriler LGA ile elde edilen sonuçlari göstermektedir

Model 1, özdirenci 10 Ohm olan ortam içerisinde, özdirenci 500 Ohm olan
bir fay blogu ve özdirenci 100 Ohm olan bir cisimden olusmaktadir (Sekil
6.2). Kuramsal veri, 5m elektrot araligi için hesaplanmistir.

Parametre arama uzayinin alt ve üst sinirlari, tekdüze yer modeli önkestirimi ile çalistirilan en-küçük kareler ters-çözüm algoritmasindan
kestirilen parametre degerlerinden faydalanilarak belirlenmistir. Buna göre
parametreler için tanimlanan arama uzayinin alt ve üst sinirlari sirasiyla 0.1
ve 800 Ohm’dur. Model 1 için GA ve LGA uygulamalarinin sonuçlari,
önceden belirlenen bir çakisma ölçütünün saglanmasi için gerekli
hesaplama zamani ya da belirlenen bir nesil sayisi sonunda hesaplanan
çakismazlik degeri göz önüne alinarak incelendiginde LGA’nin beklenildigi
gibi, daha basarili oldugu söylenebilir.
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6.1.2 Model 2
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Sekil 6. 6 GA ve LGA’nin (a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) 5, (e) 10, (f) 15 ve (g)
20nci nesillerinde en-küçük çakismazlik üreten bireyleri. Son adimdaki
çakismazliklar ?GA=0.2091 ve ?LGA=0.0464
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(b)

(a)

Sekil 6. 7 Model 2 için nesiller boyunca (a) en-küçük ve (b) ortalama
çakismazliklar. Dairelerle isaretlenen egriler GA, yildiz ile isaretlenen
egriler LGA ile elde edilen sonuçlari göstermektedir

Model 2, yüzeyden 5 metre derine kadar inen, özdirenci 100 Ohm olan sig
bir yapi ile düsük özdirençli (1 Ohm) gömülü bir cisimden olusmaktadir.
Ortamin genel özdirenci 40 Ohm’dur (Sekil 6.5).

Parametre arama uzayinin alt ve üst sinirlari, tekdüze yer modeli önkestirimi ile çalistirilan en-küçük kareler ters-çözüm algoritmasindan
kestirilen parametre degerlerinden faydalanilarak belirlenmistir. Buna göre
parametreler için tanimlanan arama uzayinin alt ve üst sinirlari sirasiyla 1
ve 850 Ohm’dur. Model 2 için GA ve LGA uygulamalarinin sonuçlari,
incelendiginde LGA’nin kuramsal verinin hesaplandigi model
parametrelerine oldukça yakin degerler hesapladigi, çakismazligi
baslangiçtan itibaren GA ile karsilastirildiginda daha hizli düsürdügü
gözlenmistir.
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6.1.3 Model 3
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Sekil 6. 9 GA ve LGA’nin (a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) 5, ve (e) 10, (f) 15 ve (g)
20nci nesillerinde en-küçük çakismazlik üreten bireyleri. Son adimdaki
çakismazliklar ?GA=0.17815 ve ?LGA=0.0588
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Sekil 6. 10 Model 3 için nesiller boyunca (a) en-küçük ve (b) ortalama
çakismazliklar. Dairelerle isaretlenen egriler GA, yildiz ile isaretlenen
egriler LGA ile elde edilen sonuçlari göstermektedir

Model 3, özdirenci 100 Ohm olan tekdüze ortam içerisinde derinligi yatay
yönde degisen, özdirenci 5 Ohm olan bant yapisindan olusmaktadir (Sekil
6.8).

Parametreler için tanimlanan arama uzayinin alt ve üst sinirlari sirasiyla 2
ve 530 Ohm’dur. Model 3 için GA ve LGA uygulamalarinin sonuçlari,
incelendiginde her iki algoritmanin modeli genel yapi olarak çözebildigi
ancak, derinlik ve konum konusunda LGA algoritmasinin daha basarili
oldugu gözlenmistir. Bunun disinda her iki algoritmada en-küçük
çakismazlik ve ortalama çakismazlik degerlerinin belirli bir nesil sayisindan
sonra düsmedigi göze çarpmaktadir.
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6.1.4 Arazi verisi
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Sekil 6. 11 Arkeolojik yapilarin aranmasi ile ilgili bir çalismada ölçülen
verinin, GA ve LGA ile ters-çözümünde (a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) 5, (e) 10, (f)
15 ve (g) 20nci nesillerde en-küçük çakismazlik üreten bireyler. Son
adimdaki çakismazliklar ?GA=0.3192 ve ?LGA=0.0506
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(a)

(b)

Sekil 6. 12 Arazi verisi için nesiller boyunca (a) en-küçük (b) ortalama
çakismazliklar. Dairelerle isaretlenen egriler GA, yildiz ile isaretlenen
egriler LGA ile elde edilen sonuçlari göstermektedir

Bu çalisma kapsaminda degerlendirilen arazi verisi, Samsun ilinde bulunan
iki adet tümülüs civarinda yapilan arkeolojik yapilarin aranmasina yönelik
jeofizik arastirmalarda toplanmistir (Sekil 6.13). Elektrot dizilimi WennerSchlumberger, elektrot araligi 1.5 metredir.
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Sekil 6. 13 Görünür özdirenç yapma-kesiti

GA yöntemin ile yapilan denemelerde nesiller boyunca ortalama ve enküçük çakismazligin oldukça yavas azaldigi ve belirli bir nesil sayisindan
sonra bu degerlerin degismedigi gözlenmistir. GA ile son adimda elde
edilen en-küçük çakismazligi üreten model, ortamin genel yapisi hakkinda
kabaca bilgi verebilecek durumdayken, LGA yöntemi ile son adimda elde
edilen model, yapilan kazi çalismalari sonucu ortaya çikan yer kesiti ile
büyük oranda uyum göstermektedir. Sekil 6.11’de kirmizi dikdörtgenlerle
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isaretlenen bölgede önerilen kazi alaninda izleyen resimde verilen duvar
ortaya çikarilmistir.

Sekil 6. 14 Kullanilan arazi verisinin toplandigi bölgede, önerilen kazi
alaninda bulunan duvar
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7. TARTISMA VE SONUÇ

Geleneksel ters-çözüm ve global arama yöntemleri, ölçülen veriden yola
çikilarak veriyi üreten modelin parametrelerinin bulunmasinda kullanilan
dolayli yöntemlerdir. Parametrelerin gerçek degerlerinin bulunup
bulunmadiginin ölçütü ölçülen ve kuramsal veriler arasindaki uyumun
denetlenmesidir. Gerçekte, bir problem için global minimuma ulasilip
ulasilmadigi hiçbir zaman bilinemeyeceginden, bulunan çözümlerden en
uygununun seçilmesi, modelin ürettigi veri ile ölçülen veri arasindaki uyum
isiginda, mesleki bilgi ve tecrübelere dayanilarak yapilacaktir.

Türeve dayali geleneksel ters-çözüm yöntemleri, global minimum civarina
düsen bir baslangiç modeli için genel olarak birkaç yineleme ile problemin
global çözümüne ulasmaktadir. Jeofizik yöntemlerde ölçülen verilerin, iç
içe geçmis bir çok olay ve sürecin sonucu olarak kaydedildigi düsünülürse,
ölçülen veriden yola çikilarak problemin global minimumu civarinda bir önkestirimde bulunmak oldukça güçtür. Bunun yaninda ölçülen veri ile uyum
gösteren yalnizca bir model bulunmaz. Ayni veri farkli modeller ile
açiklanabilir. Esdegerlilik ilkesi olarak adlandirilan bu durum jeofizik
verilerin yorumlanmasinda sikça karsilasilan bir durumdur. Esdegerlilik
ilkesinden kaynaklanan yorumlama hatalarinin en aza indirgenmesi
amaciyla, çalisma alanindaki yer kesitine ait bilgiler göz önüne alinarak,
ters-çözüm isleminde parametrelerin bazilari için kisitlamalara gidilebilir.

Türeve dayali ters-çözüm yöntemlerinde, baslangiç modelinden baslamak
üzere, her yinelemede parametre degerlerine bir düzeltme uygulanarak
ölçülen veri ile uyumlu kuramsal veriyi üreten bir model bulunmaya
çalisilir. Parametre düzeltme dizeyinin hesaplanmasi, kuramsal verinin
parametrelere göre kismi türevlerinin hesaplanmasini ve dizey tersleme
islemlerinin yapilmasini gerektirir. Veri ve parametre sayisinin artmasi ile
birlikte kismi türevler dizeyinin boyutlari, hesaplanma süresi ve bilgisayar
belleginde kapladigi yer artar. Dizey tersleme islemlerinde çesitli
düzgünlestiricilerin kullanilmasini gerektiren sayisal duragansizliklar ortaya
çikabilir.

Üstün ve zayif yönleri özetlenen türeve dayali ters-çözüm yöntemleri,
jeofizik verilerin ters çözümünde zayif yönlerinin giderilmeye çalisildigi
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çesitli düzgünleyici ve duraganlastiricilarin kullanildigi uyarlamalari ile
sikça kullanilmaktadir.

Geleneksel ters çözüm yöntemlerinin özetlenen zayif yönlerinden dolayi,
parametre kestirim problemlerinin çözümü için, genisletilmis bir arama
uzayinda global arama yapan yöntemler gelistirilmistir. Global arama
yöntemlerinden biri olan ve bu tez kapsaminda incelenen basit genetik
algoritma, dogada canlilarin yasama kosullarina göre seçilimi ve yasam
kosullarina uygun özellikler tasiyan bireylerin özelliklerini sonraki nesillere
aktarma sansini yakalamasi sürecinden benzestirilerek gelistirilmistir. Basit
genetik algoritma, Darwin’in “dogal seçilim” kuraminin temel aldigindan,
kuramdakine benzer olarak ölçülen veri ile uyumlu kuramsal veriyi üreten
modellerin ortaya çikmasi ve toplulukta çogalmasi süreci, rastlantisal olarak
gelismektedir. Bu sürecin rastlantisal olmasi algoritmanin, problemin global
çözümü civarinda bir noktaya yakinsama sürecinin çok yavas gelismesine
neden olur. Bunun yaninda genel olarak bulunan çözümün, global minimum
civarinda bir noktaya düsmesine karsin, parametre degerleri duyarli biçimde
çözülememektedir. Bu tez çalismasi kapsaminda degisik problemlerin GA
ile ters-çözümü için yapilan denemelerden, problemi tanimlayan parametre
sayisinin artmasi ile birlikte yakinsama süresinin uzadigi görülmüstür. Yine
parametre sayisinin artmasi durumunda, parametredeki degisimlerin veride
ne tür bir degisiklige neden olduguna iliskin bir bilgi bulunmadigindan
parametrelerin bazilari için iyilestirme saglanamamistir. Bunlardan dolayi,
basit genetik algoritmanin, karmasik düz çözüm bagintilari ile ifade
edilebilen ve model parametre sayisinin fazla oldugu problemlerde,
dogrudan çözüm için kullanilmasi yerine, türeve dayali bir ters-çözüm
yöntemine global minimum civarinda bir ön-kestirim saglamak amaciyla
kullanilmasi önerilebilir.

Bu tez kapsaminda, basit genetik algoritmanin hesaplama süresinin
azaltilmasi ve parametre degerlerinin hassas olarak hesaplanmasi amaciyla
“Lamarckian Genetik Algoritma” adiyla yeni bir yöntem önerilmistir.
“Lamarckian” ifadesi, basit genetik algoritma ile üretilen modellerin, türeve
dayali bir yöntemle iyilestirilmesi ve bir sonraki neslin bireylerinin,
iyilestirilen bireylerin genlerinin çaprazlanmasi ile elde edildigini belirtmek
için kullanilmistir. Algoritmadan beklenen, global minimum civarinda bir
çözüm bulunmasi olasiligi yükseltilirken, stokastik evrim sürecinin
hizlandirilmasi, parametre degerlerinin daha hassas hesaplanmasi, bu
sayede GA ve türeve dayali yöntemlerin ayri ayri kullaniminda ortaya çikan
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sorunlarin giderilmesidir. Degisik problemler için yapilan uygulamalarda,
sayilan beklentilere ulasildigi görülmüstür. Lamarck’in, canlilarda, yasam
kosullarina uygun özellik ve davranislarin sik kullanimi ile bu özellik ve
davranislarin gelistigi ve sonraki nesillere aktarildiginda, türün evriminin
hizlandigi konusundaki kurami isiginda gelistirilen LGA yönteminin,
kuramdakine benzer sekilde çalistigi söylenilebilir.

LGA’nin, DAÖ verilerinin 2-B ters-çözümü için denenmesi amaciyla
yapilan uygulamalarin hemen tamaminda, GA ile karsilastirildiginda
stokastik evrim sürecinin hizlandigi, kuramsal verilerin üretildigi
modellerin, parametrelerinin gerçek degerlerine yakin olarak çözülebildigi
görülmüstür. Ancak LGA’nin, bir nesildeki tüm modellerin genetik evrimi
için basit genetik algoritmadan farkli olarak, gerekli hesaplama zamanina,
fazladan en az bir düz çözüm için gerekli süre ve kismi türevler dizeyinin
hesaplanmasi için gerekli süre de eklendiginden yalniz bir neslin
evrimlestirilmesi göz önüne alindiginda LGA’nin daha uzun hesaplama
zamani aldigi söylenilebilir. Bu durum, çok sayida parametre ile temsil
edilen ve kismi türevler dizeyinin analitik olarak hesaplanamadigi
problemler için geçerlidir. Parametre sayisinin görecel olarak az olmasi ve
kismi türevler dizeyinin analitik olarak hesaplanabilmesi durumunda GA ve
LGA algoritmalarinin hesaplama zamanlari arasinda kullanici tarafindan
algilanabilecek bir fark olusmamaktadir.

Nesiller boyu hesaplanan en-küçük ve ortalama çakismazliklar
incelendiginde, LGA’nin stokastik evrim sürecinin ilk bölümlerinde kabul
edilebilir bir çakismazliga ulastigi gözlenmektedir. LGA, rastlantisallik ve
yönlendirilmislik özelliklerini bir arada tasidigindan birkaç nesil sonunda
toplulugu olusturan modellerin büyük bölümü global minimum civarinda
toplanmaktadir. Bu noktadan sonra algoritmanin çözüm uzayinda aramaya
devam etmesi model parametrelerinde çok küçük degisimlere neden
olmaktadir. LGA’nin optimum kullanimi için, algoritmanin, topluluk
duraganlasmaya basladiginda ya da bir çakisma ölçütü saglandiginda
durdurularak son adimda bulunan modellerin türeve dayali bir yöntemin
birkaç yinelemesi ile iyilestirilmesi yoluna gidilebilir.
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EK-1

Izleyen bölümde verilen sonlu-farklar denklemleri ve baglanti katsayilarini
veren bagintilar Dey and Morrison’dan alinmistir (1979). Baglanti
katsayilari, Aφ ' = S dogrusal denklem sistemindeki A dizeyinin
elemanlarini olusturur. N yatay, M düsey yöndeki dügüm sayisi olmak
üzere agda toplam NM= NxM adet dügüm bulunur. A dizeyi NMxNM
boyutundadir.

a. Sinirlar disindaki dügüm noktalari için baglanti katsayilarinin
hesaplanmasi

Sonlu-farklar aginin sag, sol, alt ve üst sinirlarindakiler disindaki dügüm
noktalarinda ( i = 2,3,...., N − 1 ve j = 2,3,..., M − 1 ) geçerli sonlu-farklar
denklemi,

C Lij ⋅ φ i'−1, j + C Rij ⋅ φ i'+1, j + CTij ⋅ φ i', j −1 + C Bij ⋅ φ i', j +1 + C Pij ⋅ φ i', j =

I
δ ( x s )δ ( z s ) (1.1)
2

ile verilir. (1.1) denkleminde C Lij , (i, j) ve (i-1, j) numarali, C Rij , (i, j) ve
(i+1, j) numarali, CTij , (i, j) ve (i, j-1) numarali, C Bij , (i, j) ve (i, j+1)
numarali dügüm noktalari arasindaki baglanti katsayilaridir. Agin sinirlar
disinda kalan dügüm noktalari için baglanti katsayilari,

+ ∆z j ⋅ σ i−1, j 
 ∆z ⋅ σ
CLij = −  j−1 i−1, j−1
,
2∆xi−1


 ∆z j −1 ⋅ σ i , j −1 + ∆z j ⋅ σ i , j 
C Rij = − 
,
2 ∆x i



(1.2)
(1.3)

 ∆x i −1 ⋅ σ i −1, j −1 + ∆x i ⋅ σ i , j −1 
CTij = − 
,
2∆z j −1


 ∆x i −1 ⋅ σ i −1, j + ∆x i ⋅ σ i , j
C Bij = − 
2∆z j

ve

(1.4)


,


(1.5)
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P = k y2 ⋅ (

σ i −1, j −1 ⋅ ∆x i −1 ⋅ ∆z j −1
4
σ i , j ⋅ ∆x i ⋅ ∆z j
4

+

σ i , j −1 ⋅ ∆x i ⋅ ∆z j −1

+

σ i − 1, j

4
⋅ ∆x i −1 ⋅ ∆z j
4

+
)

olmak üzere,

C Pij = −(C Lij + C Rij + C Tij + C Bij − P)

(1.6)

bagintilari ile hesaplanabilir.

b. Üst sinirdaki dügüm noktalari için baglanti katsayilarinin
hesaplanmasi
Aginin üst sinirindaki dügüm noktalari ( i = 2,3,...., N − 1 ve
sonlu-farklar denklemi,

C Lij ⋅ φ i'−1, j + C Rij ⋅ φ i'+1, j + C Bij ⋅ φ i', j +1 + C Pij ⋅ φ i', j =

I
δ ( x s )δ ( z s )
2

j = 1 ) için

(1.7)

ile verilir. Baglanti katsayilari,

 ∆z j ⋅ σ i −1, j 
C Lij = − 
,
 2∆x i −1 
 ∆z j ⋅ σ i , j 
C Rij = − 
,
 2 ∆x i 

(1.8)
(1.9)

 ∆x i −1 ⋅ σ i −1, j + ∆xi ⋅ σ i , j 
C Bij = − 

2 ∆z j


ve
 σ i −1, j ⋅ ∆x i −1 ⋅ ∆z j σ i , j ⋅ ∆x i ⋅ ∆z j 
P = k y2 
+
 olmak üzere
4
4


C Pij = −(C Lij + C Rij + C Bij − P )

(1.10)

(1.11)
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bagintilari ile hesaplanabilir.

c. Sol ve sag üst kösedeki dügüm noktalari için baglanti katsayilarinin
hesaplanmasi
Sonlu-farklar aginin sol üst kösesindeki dügüm noktasi için ( i = 1 ve j = 1 )
geçerli sonlu-farklar denklemi,

C Bij ⋅ φ i', j +1 + C Rij ⋅ φ i'+1, j + C Pij ⋅ φ i', j =

I
δ ( x s )δ ( z s )
2

(1.12)

ile verilir. Baglanti katsayilari

 ∆x i ⋅ σ i , j 
C Bij = − 
,
 2∆z j 

(1.13)

 ∆z j ⋅ σ i , j 
C Rij = − 

 2 ∆x i 
ve
 σ i , j ⋅ ∆xi ⋅ ∆z j 
P = k y2 
,
4


 σ i , j ⋅ ∆z j ⋅ α cos(θ ) 
R=
,
2



(1.14)

(1.15)

olmak üzere

C Pij = −(C Rij + C Bij − P) + R

(1.16)

bagintilari ile hesaplanabilir. (1.15) bagintisinda

α=

k y ⋅ K 1 (k y γ )
K 0 (k y γ )
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ile verilir. ?, akim kaynaginin bulundugu dügüm ile (i, j) numarali dügüm
noktasi arasindaki uzakligi, ? ise uzaklik vektörünün x- yönünde yüzey
normali ile yaptigi açiyi göstermektedir. Sonlu-farklar agi, yapay sinirlarla
uzatildigindan tüm dügüm noktalarinin akim kaynagina uzakligi, agin orta
noktasina göre hesaplanabilir (Sekil 1.1). K0, birinci cins sifirinci derece
degistirilmis Bessel fonksiyonu, K1 birinci cins birinci derece degistirilmis
Bessel fonksiyonudur.

Sonlu-farklar aginin sag üst kösesindeki
( i = N ve j = 1 ) geçerli sonlu-farklar denklemi,

C Lij ⋅ φ i'−1, j + C Bij ⋅ φ i', j +1 + C Pij ⋅ φ i', j =

I
δ ( x s )δ ( z s )
2

dügüm

noktasi

için

(1.17)

ile verilir. Baglanti katsayilari,

 ∆z j ⋅ σ i −1, j 
C Lij = − 
,
 2∆x i −1 

(1.18)

 ∆xi −1 ⋅ σ i −1, j 
C Bij = − 


 2 ∆z j

(1.19)

ve

 σ i −1, j ⋅ ∆x i −1 ⋅ ∆z j 
P = k y2 

4


σ
⋅
∆
z
⋅
α
cos(
θ
)
 i −1, j

j
R=

2



olmak üzere

C Pij = −(C Lij + C Bij − P ) + R

(1.20)

bagintilari ile hesaplanabilir.
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d. Sol ve sag alt kösedeki dügüm noktalari için baglanti katsayilarinin
hesaplanmasi

Sonlu-farklar aginin sol alt kösesindeki
( i = 1 ve j = M ) geçerli sonlu-farklar denklemi,

C Rij ⋅ φ i'+1, j + CTij ⋅ φ i', j −1 + C Pij ⋅ φ i', j =

dügüm

I
δ ( x s )δ ( z s )
2

noktasi

için

(1.21)

ile verilir. Baglanti katsayilari,

 ∆z j − 1 ⋅ σ i , j − 1 
C Rij = − 
,
 2 ∆x i



∆x i ⋅ σ i , j −1
CTij = − 

 2 ∆z j −1 
ve
 σ i , j −1 ⋅ ∆x i ⋅ ∆z j −1 
P = k y2 

4


 ∆x i ⋅ σ i , j −1 ⋅ α cos(θ 1 ) ∆z j −1 ⋅ σ i , j −1 ⋅ α cos(θ 2 ) 
+
R=

2
2


olmak üzere
C Pij = −(C Rij + CTij − P) + R

(1.22)

(1.23)

(1.24)

bagintilari ile hesaplanabilir.
Sag alt kösedeki dügüm noktasi için ( i = N ve j = M ) fark denklemi,

C Lij ⋅ φ i'−1, j + CTij ⋅ φ i', j −1 + C Pij ⋅ φ i', j =

I
δ ( x s )δ ( z s )
2

ile verilir. Baglanti katsayilari,
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(1.25)

 ∆z j −1 ⋅ σ i −1, j −1 
C Lij = − 
,
 2 ∆x i − 1


(1.26)

 ∆xi −1 ⋅ σ i −1, j −1 
CTij = − 
,
 2∆z j −1 
ve
 σ i −1, j −1 ⋅ ∆x i −1 ⋅ ∆z j −1 
P = k y2 ⋅ 

4


x
σ
α
cos(
θ
)
∆
⋅
⋅
∆z j −1 ⋅ σ i −1, j −1 ⋅ α cos(θ 2 ) 
 i − 1 i − 1, j − 1
1
R=
+

2
2



(1.27)

(1.28)

olmak üzere

C Pij = −(C Lij + C Tij − P ) + R

(1.29)

bagintilari ile hesaplanabilir. (1.28) denkleminde ? 2 ve ? 1 sirasiyla uzaklik
yöneyi ile x- ve z- yönlerindeki yüzey normalleri arasindaki açilardir.

I
?
?

?
?

?

?2
?1

Sekil 1.1 Dügüm noktalarinin kaynaktan uzakliklari ve yüzey normali ile
yaptigi açilar
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e. Sol kenardaki dügüm noktalari için baglanti katsayilarinin
hesaplanmasi

Sonlu-farklar
aginin
sol
kenarindaki
dügüm
noktalari
( i = 1 ve j = 2,..., M − 1 ) geçerli sonlu-farklar denklemi,

C Rij ⋅ φ i'+1, j + CTij ⋅ φ i', j −1 + C Bij ⋅ φ i', j +1 + C Pij ⋅ φ i', j =

I
δ ( x s )δ ( z s )
2

için

(1.30)

ile verilir. Baglanti katsayilari

 ∆z j −1 ⋅ σ i , j −1 + ∆z j ⋅ σ i , j
C Rij = − 
2 ∆x i



,


(1.31)

 ∆x i ⋅ σ i , j −1 
CTij = − 
,
 2 ∆z j −1 
 ∆x i ⋅ σ i , j 
C Bij = − 

 2∆z j 
ve
 σ i , j −1 ⋅ ∆x i ⋅ ∆z j −1 σ i , j ⋅ ∆xi ⋅ ∆z j 
P = k y2 ⋅ 
+

4
4


 ∆z j ⋅ σ i , j + ∆z j −1 ⋅ σ i , j −1

R=
α cos(θ )
2



(1.32)

(1.33)

olmak üzere

C Pij = −(C Rij + C Tij + C Bij − P) + R

(1.34)

bagintilari ile hesaplanabilir.
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f. Sag kenardaki dügüm noktalari için baglanti katsayilarinin
hesaplanmasi

Sonlu-farklar aginin sag kenarindaki dügüm noktalari
( i = N ve j = 2,..., M − 1 ) geçerli sonlu-farklar denklemi,

C Lij ⋅ φ i'−1, j + CTij ⋅ φ i', j −1 + C Bij ⋅ φ i', j +1 + C Pij ⋅ φ i', j =

I
δ ( x s )δ ( z s )
2

için

(1.35)

ile verilir. Baglanti katsayilari,

 ∆z j −1 ⋅ σ i −1, j −1 + ∆z j ⋅ σ i −1, j 
C Lij = − 
,
2 ∆x i − 1



(1.36)

 ∆xi −1 ⋅ σ i −1, j −1 
CTij = − 
,
 2∆z j −1 

(1.37)

 ∆xi−1 ⋅ σ i −1, j 
C Bij = − 

 2∆z j 

(1.38)

ve

 σ i −1, j −1 ⋅ ∆x i −1 ⋅ ∆z j −1 σ i −1, j ⋅ ∆x i −1 ⋅ ∆z j 
P = k y2 ⋅ 
+

4
4


 ∆z j ⋅ σ i −1, j + ∆z j −1 ⋅ σ i −1, j −1

R=
α cos(θ )
2


olmak üzere

C Pij = −(C Lij + C Tij + C Bij − P) + R

(1.39)

bagintilari ile hesaplanabilir.
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g. Alt kenardaki dügüm noktalari için baglanti katsayilarinin
hesaplanmasi

Sonlu-farklar
aginin
alt
kenarindaki
dügüm
noktalari
( i = 2,..., N − 1 ve j = M ) geçerli sonlu-farklar denklemi,

C Lij ⋅ φ i'−1, j + C Rij ⋅ φ i'+1, j + CTij ⋅ φ i', j −1 + C Pij ⋅ φ i', j =

I
δ ( x s )δ ( z s )
2

için

(1.40)

ile verilir. Baglanti katsayilari

 ∆z j −1 ⋅ σ i −1, j −1 
C Lij = − 
,
 2 ∆x i − 1

 ∆z j − 1 ⋅ σ i , j − 1 
C Rij = − 
,
 2 ∆x i


(1.41)
(1.42)

 ∆x i −1 ⋅ σ i −1, j −1 + ∆x i ⋅ σ i , j −1 
CTij = − 

2∆z j −1



(1.43)

ve

 σ i −1, j −1 ⋅ ∆x i −1 ⋅ ∆z j −1 σ i , j −1 ⋅ ∆x i ⋅ ∆z j −1 
P = k y2 ⋅ 
+

4
4


 ∆x i −1 ⋅ σ i −1, j −1 + ∆x i ⋅ σ i , j −1

R=
α cos(θ )
2


olmak üzere

C Pij = −(C Lij + C Rij + CTij − P) + R

(1.44)

bagintilari ile hesaplanabilir.

Agdaki dügüm noktalari sol üst köseden baslamak üzere düsey yönde artan
sekilde numaralandirilmistir. Buna göre k numarali dügüm noktasi ile ilgili
baglanti katsayilari A dizeyinin k numarali satirinda yer almaktadir.
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Baglanti katsayilarinin A dizeyindeki yerleri, n = (i - 1) ⋅ M + j olmak üzere
izleyen sekilde bulunabilir:

A(n, n - M) = C Lij ,
A(n, n + M) = C Rij ,
A(n, n - 1) = CTij ,
A(n, n + 1) = C Bij ,
A(n, n) = C Pij .
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EK-2
function [V]=tfd(VF,yky,nky,n)
D4=1.D-40;
for IP=1:25
VA=VF(1,IP)*yky(1);
for IKY=2:nky
IK1=IKY-1;
DYK=yky(IKY)-yky(IK1);
Y1=VF(IK1,IP);
Y2=VF(IKY,IP);
if abs(Y1)<D4 break
end
if abs(Y2)<=D4
if Y2>=0 Y2=abs(D4); end;
if Y2<0 Y2=-abs(D4); end;
end
if (Y1/Y2)<0 break
end
A=log(Y1/Y2)/DYK;
if A~=0.d0
VA=VA+(Y1-Y2)/A;
end
end
V(IP)=VA/pi;
end

Verilen alt programa gelen degiskenler VF, nky adet Fourier dönüsüm
katsayisi için hesaplanmis gerilimleri, yky, dönüsüm katsayilari, n, ise agin
x- yönündeki dügüm sayisidir. VF, nky x n boyutundadir. Programin çikisi
ise uzay ortaminda yalnizca yüzeydeki dügüm noktalarindaki gerilimleri
içeren V dizeyidir. V, 1xn boyutundadir.
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