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GİRİŞ
Depremler sismik faaliyetler olduğu için bu sismik faaliyetler oluşmadan önce
çeşitli belirtiler meydana getirmektedir.
Sismik aktivitelerin bir etkisinin de iyonosfer tabakası üzerinde olduğu
düşünülmektedir.
Bu nedenle iyonosfer tabakası üzerinde değişimler gözlemlenerek olası
sismik faaliyetler belirlenmeye çalışılmaktadır.
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GİRİŞ

Çalışmanın amacı;
Deprem öncesi iyonosferik TEC değişimleri, uzay iklim
koşulları dikkate alınarak incelenip; deprem ile iyonosferik

TEC değişimi arasındaki ilişkinin yorumlanması
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İYONOSFER
Atmosfer Sıcaklığa:
• Troposfer
• Stratosfer
• Mezosfer
• Termosfer
• Ekzosfer
Atmosfer İyonizasyon derecesi:
• 70 km yüksekliğe kadar nötr
iyonosfer,
• 70 - 1000 km yüksekliğe
kadar plazmosfer ve
manyetosfer olarak ayrılmış
İyonosfer; Güneş ışınlarının etkisiyle gerçekleşen foto-iyonizasyon
sonucunda, serbest elektronların ve iyonize olmuş moleküllerin
oluşturduğu, atmosferin en iletken tabakasıdır.
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İYONOSFER
İyonosferde, çeşitli molekül ve
atomların
• aynı olmayan ışın emilimlerinden,
• yükseklik farklarından,
• nötr moleküllerin yoğunluk
değişimlerinden
dolayı, elektron yoğunluğunun farklı
olduğu D, E, F1 ve F2 alt bölgeleri
ortaya çıkmıştır

Bu alt bölgeler; kimyasal ve fiziksel
özellikleri bakımından farklı
olduğundan, gündüz ve gece
saatlerinde iyonosferik bölgelerin
elektron-iyon yoğunluğu değişimi
farklılık gösterebilir.
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UZAY İKLİM KOŞULLARI
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UZAY İKLİM KOŞULLARI
Güneş’in ışıma veya parçacık akısı etkisiyle Dünya atmosferinde
meydana getirdiği değişimler uzay iklim koşullarını oluşturur.

Güneş patlamaları sonucu, fotonlar ve güneş parçacıkları, güneş
rüzgarlarının etkisi ile iyonosferde foto iyonizasyona ve dünya
manyetik alanının değişimine neden olmaktadır.
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UZAY İKLİM KOŞULLARI
Foto-İyonizasyon:
Güneş’ten gelen fotonların, iyonosferde meydana getirdiği değişim
Güneş’ten yayılan
aşırı mor ötesi (EUV)
ışınlar ve X-Işınları

nötr atomlara ve
moleküllere çarparak

pozitif yüklü
iyonların

negatif yüklü
serbest
elektronların

(Ratcliffe 1972; Zolesi ve Cander, 2014) 9

UZAY İKLİM KOŞULLARI
Jeomanyetik Alan:
Dünya’nın nikel ve demirden oluşan sıvı metalik iç çekirdeğinin, yine
Dünya’nın iç kuvvetlerinin hareketine bağlı dönmesinden kaynaklı
dinamo etkisiyle meydana gelir. Dinamo etkisiyle güneş parçacıkları
dünya yörüngesine girer ve manyetik alan çizgileri bozulur.

Güneş’ten
gelen
parçacıklar

Manyetik alan
çizgilerinin
değişimi
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UZAY İKLİM KOŞUL İNDİSLERİ
İyonosferdeki değişikliğe sebep olan Güneş ve jeomanyetik aktiviteleri
yorumlamak için uzay iklim koşullarına ait indis değerleri kullanılır.
• Güneş Aktivitesi İndisleri
 Güneş Akısı İndisi (F10.7) (SFI- Solar Flux Index)
 Aşırı Morötesi Akısı İndisi (EUV- Extreme Ultraviolet Flux
Index, EUV 0.1-50 nm ve EUV 26-34 nm)
• Jeomanyetik Fırtına ve Jeomanyetik Aktivite İndisleri
 Jeomanyetik Fırtına İndisi (Kp)
 Jeomanyetik Aktivite İndisi (Dst)

• Manyetik Alan İndisleri
 Manyetik Alan İndisleri (Bx, By ve Bz)
• Plazma Yoğunluğu ve Parçacık Akısı İndisleri
 Proton Yoğunluğu (Np/cm3)
 Proton Akısı (>1, >2, >4, >10, >30 ve >60 MeV)
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Güneş Aktivitesi İndisleri
 Güneş Akısı İndisi (SFI- Solar Flux Index) (F10.7)
• Uzay iklim koşullarının karakterize edilmesinde kullanılan, F10.7,
Güneşten yayılan UV ve X-ışınlarının miktarının ölçülmesini
sağlayarak Güneş aktivitelerinin iyonosferde meydana getirdiği
değişimlerinin araştırılmasında kullanılır.

150 sfu’dan küçük olduğu anlar zayıf güneş aktivitesi
150 sfu’dan büyük olduğu anlar ise yüksek güneş aktivitesi
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Güneş Aktivitesi İndisleri
 Aşırı Morötesi Akısı İndisi (EUV- Extreme Ultraviolet Flux
Index)
• Aşırı Morötesi (EUV), üst atmosferi etkiler ve burada iyonizasyonun
gerçekleşmesini sağlar.
• Güneş EUV İzleme, Solar Heliospheric Observatory (SOHO) uydusu
tarafından 1996 yılından beri yapılmaktadır.

• EUV indisinin ani pik yapan değerleri iyonosferik parametrelerde
değişimlere sebep olmaktadır.
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Jeomanyetik Fırtına ve Jeomanyetik Aktivite İndisleri
 Jeomanyetik Fırtına İndisi (Kp)
Uzay iklim koşullarının karakterize edilmesinde ve Dünya’nın manyetik
alanının ve jeomanyetik değişimlerin belirlenmesinde, ikaz ve
uyarılarının duyurulmasında kullanılır.

Dünya üzerinde 13
manyetometre istasyondan
alınan manyetik aktivite
değişim ölçüleri
değerlendirilerek belirlenir.

Kp-

nT

Jeomanyetik Fırtına Etkisi

İndisi

(nano testa)

0

0-5

Aktif Yok

1

5-10

Çok Sakin Aktivite

2

10-20

Sakin Aktivite

3

20-40

Tedirgin Aktivite

4

40-70

Faal Aktivite

5

70-120

Küçük Fırtına

6

120-200

Büyük Fırtına

7

200-330

Şiddetli Fırtına

8

330-500

Çok Şiddetli Fırtına

9

>500

Uç, aşırı Fırtına
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Jeomanyetik Fırtına ve Jeomanyetik Aktivite İndisleri
 Jeomanyetik Aktivite İndisi (Dst)
• Uzay iklim koşullarının karakterize edilmesinde ve Jeomanyetik
fırtınanın ortaya çıkma sürecinin takip edilmesinde kullanılır.
• Ekvatoral bölgede meydana gelen manyetik akım değişimlerini
tanımlayan indistir. Ekvatoral bölgelere yerleştirilmiş manyetometreler
tarafından ölçülürler.

Literatürde;
beş ve üç farklı
ölçekte sınıfldırılmış

Dst- İndisi (nT)

Jeomanyetik Aktivite Etkisi
Sakin
Zayıf Fırtına
Hafif Fırtına
Kuvvetli Fırtına
Yoğun Fırtına
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Manyetik Alan İndisleri
 Manyetik Alan İndisleri (Bx, By, Bz)
Dünyanın dinamo etkisinden kaynaklı manyetik alan değişimlerinin indisi
Güneş’in ve Dünya’nın jeosantrik solar manyetosferik koordinat
sistemindeki konumu; yörünge düzlemine (Bx ve By) paralel, (Bz) diktir.

• Bz bileşeni sakin gün koşullarında kuzey yönünde iken manyetik
fırtınanın başlangıç fazında güneye döner ve fırtına gerçekleşir.
B- İndisi (nT) Dst- İndisi (nT) Manyetik Aktivite Etkisi
-10

-100

Yoğun Fırtına

-5

-50

Tedirgin Fırtına

-3

-30

Hafif Fırtına
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Plazma Yoğunluğu ve Parçacık Akısı İndisleri

 Proton Yoğunluğu (Np/cm3)
• Proton yoğunluğu, santimetreküplük hacimden geçen proton
sayısını göstermektedir.
15 proton/cm3 değerinden büyük olan proton yoğunluğu indisi
değerleri aktif uzay iklim koşulu olarak değerlendirilmiştir.

 Parçacık Akısı (1, 2, 4, 10, 30 ve 60 MeV)
Güneş’ten çıkan enerji yüklü parçacıklar, Güneş patlamaları esnasında
hızlanırlar ve gezegenler arası manyetik alanın etkileriyle yayılırlar.
(MeV, milyon elektro volt birimini tanımlar ve yüklü parçacıkların enerji birimidir.)

• Parçacık akısının ani pik yapan değerleri iyonosferik parametrelerde
değişimlere sebep olmaktadır.
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İYONOSFERİK DEPREM ÖNCÜLERİNİN
FİZİKSEL MEKANİZMASI
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Depremlerin meydana gelmeden önce hazırlık aşamasındaki
değişimleri direkt olarak belirlenemediğinden, bu etkilerin dolaylı
olarak çevresel değişimlere bakılarak ortaya çıkarılması daha
uygundur.
Büyük depremler öncesinde yerkabuğundan, bazen güçlü, çoğu zaman
zayıf ve bazen de kısa süreli sinyaller yayılırlar.

Bu sinyaller;
• Yerel manyetik alan değişimlerini,
• Geniş bir frekans aralığındaki elektromanyetik yayılımları,
• Atmosferik olayları,
• İyonosferik olayları
içermektedir.
19

Depremlerin iyonosferi etkilediği fiziksel mekanizma;
• Yerkabuğundaki kayalar sıkıştığı zaman peroksi bağlar kırılırlar ve
elektrik yüklü taşıyıcılar serbest hale geçerek pozitif delikleri
oluştururlar.
• Pozitif delikler çok hareketlidir ve sıkışmış hacimlerden serbest
hacimlere kolayca taşabilirler.

• Pillerdeki
sisteme
benzeyen
bu
durum,
pilin
kutupları
birleştirildiğinde pozitif akım geçişi ile oluşan elektrik akımı,
manyetik alan değişimlerini ve düşük frekans elektromanyetik
yayılımını ortaya çıkarır.
• Pozitif delikler yeryüzüne
iyonizasyon oluşur.

ulaştığında

yer-hava

• Yükselen iyonize olmuş hava iyonosferdeki
muhtemel sebebi olarak görülebilir.

arayüzünde

düzensizliklerin
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Laboratuvar ortamında yapılan bir deneyde, granit bloğunun dış
yüzeyine basınç artırılarak uygulanmış ve granit bloğunun yan
yüzeylerindeki hava ortamında iyonlaşma oluştuğu gözlemlenmiştir.

(Freund, 2005)

Kaya bloğunun basınç uygulanan bir ucunda elektronlar (e-);
sıkışmayan kaya hacminden sıkışan hacmine doğru yük taşıyıcı
delikler (h•) akışı gerçekleştirerek potansiyel bir fark oluşturur.

Sıkışan hacim negatif ve sıkışmayan hacim pozitif yüklerle yüklüdür.
Yük taşıyıcı delikler (h•) ise pozitif yükün yüzey üzerinde tutulmasını
sağlar.
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Bu deneyin konumsal olarak genişletilmesiyle;
 Büyük depremlerin öncesinde fay kırıklarında biriken stres
kayaçlarda iyonizasyonun ortaya çıkacağı,
 Kayaç kırıklarında iyonize olan havanın saçılarak iyonosfer

tabakasına kadar ulaşacağı,
 İyonosfer tabakasındaki elektron yoğunluğunu artırabileceği
kanıtlanmış,

 Bu

uygulama

sıkışan

kayaçlar-Dünya

yüzey

değişimleri-

atmosfer-iyonosfer sistemi formüle edilerek deneysel sonuçlar
ile ortaya konulmuştur.
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GPS-TEC DEĞİŞİMLERİNİN ELDE EDİLMESİ
VE ANALİZİ
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GPS sinyalleri iyonosfer tabakasından geçerken kırılmaya uğrarlar.

İyonosfer yapısı gereği 30 MHz ve altındaki frekanslardaki dalgaları
yansıtmaktadır.

50 MHz ve üstündeki sinyaller, iyonosferden
iyonosferde zayıflama ve gecikme etkisine uğrarlar.

geçebilir,

fakat
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𝒇𝟏 ve 𝒇𝟐 frekansları için GPS alıcısının ölçtüğü kod ölçüleri,
𝒎
𝒎
𝒎 + 𝒄 ∆𝒕 − ∆𝒕𝒎 + 𝒅𝒎
𝑷𝒎
=
𝑷
+
𝒅
+
𝒄
𝜺
𝒖
𝒖
𝟏,𝒖
𝒕𝒓𝒐𝒑𝟏,𝒖
𝟏 + 𝜺𝟏,𝒖 + 𝜶
𝒊𝒐𝒏𝟏,𝒖
𝒎
𝒎
𝒎
𝒎
𝑷𝒎
+ 𝒅𝒎
𝟐,𝒖 = 𝑷𝒖 + 𝒄 ∆𝒕𝒖 − ∆𝒕
𝒕𝒓𝒐𝒑𝟐,𝒖 + 𝒅𝒊𝒐𝒏𝟐,𝒖 + 𝒄 𝜺𝟐 + 𝜺𝟐,𝒖 + 𝜶

𝒎: uydu numarasını
𝒖: alıcı numarasını
𝒎
𝒅𝒎
𝒊𝒐𝒏𝟏,𝒖 ve 𝒅𝒊𝒐𝒏𝟐,𝒖 : sırasıyla 𝒇𝟏 ve 𝒇𝟐 frekanslarındaki iyonosfer gecikmelerini
𝒎
𝒅𝒎
𝒕𝒓𝒐𝒑𝟏,𝒖 ve 𝒅𝒕𝒓𝒐𝒑𝟐,𝒖 : sırasıyla 𝒇𝟏 ve 𝒇𝟐 frekanslarındaki troposfer gecikmelerini
∆𝒕𝒎 ve ∆𝒕𝒖 : uydu ve alıcı saat hatalarını
𝜺𝒎 ve 𝜺𝒖 : uydu ve alıcı donanımsal gecikmelerini (birim zamanda)
𝜶, rasgele hataları
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Benzer bir model faz ölçüleri için de kurulabilir.

𝒎
𝒎
𝒎 + 𝝀 𝜱𝒎
𝒎
𝝀𝟏 𝜱𝒎
𝟏 𝒕𝒓𝒐𝒑𝟏,𝒖 − 𝝀𝟏 𝜱𝒊𝒐𝒏𝟏,𝒖 + 𝝀𝟏 𝑩𝒖 + 𝜶
𝟏,𝒖 = 𝑷𝒖 + 𝒄 ∆𝒕𝒖 − ∆𝒕
𝒎
𝒎
𝒎 + 𝝀 𝜱𝒎
𝒎
𝝀𝟐 𝜱𝒎
𝟐 𝒕𝒓𝒐𝒑𝟐,𝒖 − 𝝀𝟐 𝜱𝒊𝒐𝒏𝟐,𝒖 + 𝝀𝟐 𝑩𝒖 + 𝜶
𝟐,𝒖 = 𝑷𝒖 + 𝒄 ∆𝒕𝒖 − ∆𝒕

𝒎
𝝀 𝟏 𝜱𝒎
𝒊𝒐𝒏𝟏,𝒖 ve 𝝀𝟐 𝜱𝒊𝒐𝒏𝟐,𝒖 : 𝒇𝟏 ve 𝒇𝟐 frekanslarındaki iyonosferden gecikmeleri;
𝒎
𝝀 𝟏 𝜱𝒎
𝒕𝒓𝒐𝒑𝟏,𝒖 ve 𝝀𝟐 𝜱𝒕𝒓𝒐𝒑𝟐,𝒖 : 𝒇𝟏 ve 𝒇𝟐 frekanslarındaki troposferden gecikmeleri

𝒎
𝒎
𝒎
Sabit yanlılık : 𝑩𝒎
𝒖 = 𝝀𝒊 (𝑵𝒊,𝒖 + 𝜹𝑵𝒊,𝒖 ) + 𝒄 𝜺𝒊 + 𝜺𝒊,𝒖
𝒎
sırasıyla 𝒇𝟏 ve 𝒇𝟐 frekanslarındaki sabit yanlılıklar; 𝑵𝒎
𝒊,𝒖 , tamsayıyı; 𝜹𝑵𝒊,𝒖 ,
tamsayı kapanışı
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• Kod ölçülerini, faz ölçülerini ya da her ikisini birden kullanarak TEC
hesabı yapılabilir.
• Kod ( 𝑷 ) ve taşıyıcı faz ( 𝜱 ) ölçülerinin geometriden bağımsız
kombinasyonu iyonosferik TEC’i belirlemede kullanılabilir.

• Psoydo mesafe ölçmelerinde, geometriden bağımsız doğrusal
kombinasyonlar 𝑷𝟐 kod ölçülerini 𝑷𝟏 kod ölçülerinden çıkararak,

𝑷𝒎
𝟒,𝒖

𝟏
𝟏
𝒎
= 𝑷𝟏 − 𝑷𝟐 = 𝑨 𝟐 − 𝟐 𝑺𝑻𝑬𝑪𝒎
𝒖 + 𝑫𝑪𝑩 + 𝑫𝑪𝑩𝒖
𝒇𝟏 𝒇𝟐

𝑨 = 𝟒𝟎. 𝟑 𝒎𝟑 /𝒔𝟐 katsayı
𝑺𝑻𝑬𝑪𝒎
𝒖 : alıcı ve uydu arasında eğri sinyal yolu boyunca belirlenen TEC miktarı;
𝑫𝑪𝑩𝒎 ve 𝑫𝑪𝑩𝒖 : uydu ve alıcı donanımlarına bağlı 𝒇𝟏 ve 𝒇𝟐 frekanslarındaki
sinyal gecikmelerinin diferansiyel kod farkları
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DCB değerleri gözlemlerden çıkartılarak STEC değerleri,

𝑺𝑻𝑬𝑪𝒎
𝒖
•

𝟏 𝒇𝟐𝟏 𝒇𝟐𝟐
𝒏 =
𝑨 𝒇𝟐𝟐 − 𝒇𝟐𝟏

𝒎
𝑷𝒎
𝟒,𝒖 𝒏 − (𝑫𝑪𝑩 + 𝑫𝑪𝑩𝒖 ൯

𝒏 indisi bir kayıtta 𝟏’den 𝑵’ye kadar olan toplam örnek sayısıdır.

• Tipik bir GNSS alıcısı gözlemlerini 𝟑𝟎 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐲𝐞 aralıklarla kaydeder.

• 24 saatlik sürekli bir gözlem periyodunda 𝑵 sayısı 2880 değerini alır.

• Eğer her bir uydu ve alıcı için DCB değerleri biliniyorsa STEC değeri
her bir yay boyunca hesaplanabilir.

• Eğer her bir uydu ve alıcı için DCB değerleri bilinmiyorsa
Harmonik Seriler kullanılarak kestirilir.

Küresel
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Taşıyıcı faz gözlemlerinde
kombinasyonları,

𝜱𝒎
𝟒,𝒖

geometriden

bağımsız

doğrusal

𝟏
𝟏
𝒎
𝒎
= 𝜱𝟏 − 𝜱𝟐 = −𝑨 𝟐 − 𝟐 𝑺𝑻𝑬𝑪𝒎
𝒖 + 𝑰𝑭𝑩 + 𝑰𝑭𝑩𝒖 + ∆𝑵𝒖,𝟒
𝒇𝟏 𝒇𝟐

𝑰𝑭𝑩𝒎 ve 𝑰𝑭𝑩𝒖 : Taşıyıcı faz gözlemleri için uydu ve alıcı donanımlarına
bağlı 𝒇𝟏 ve 𝒇𝟐 frekanslarındaki sinyal gecikmelerinin frekanslar arası
farkları (IFB).
Faz belirsizliği farkı ∆𝑵𝒎
𝒖,𝟒 ,
𝒎
𝒎
∆𝑵𝒎
𝒖,𝟒 = 𝝀𝟏 𝑵𝒖,𝟏 − 𝝀𝟐 𝑵𝒖,𝟐
𝒎
𝑵𝒎
𝐮,𝟏 ve 𝑵𝐮,𝟐 : sırasıyla 𝒇𝟏 ve 𝒇𝟐 frekanslarıyla ilişkili faz belirsizlikleri

29

• Taşıyıcı faz gözlemlerinin düşük gürültüye sahip olma avantajı
kullanılarak, 𝜱𝟒 gözlemleri literatürde bahsedilen farklı birçok
algoritma ile 𝑷𝟒 gözlemlerine oturtulurlar.
• 𝜱𝟒 ’ün 𝑷𝟒 ’e seviyelendirilmesi veya oturtulması genellikle faz
ölçümlerinin her kesintisiz yayı için bir yumuşatma katsayısı,

𝑵𝒎𝒆

𝑩𝒎

𝟏
=

𝑵𝒎𝒆

𝒎
𝑷𝒎
𝟒,𝒖 𝒏𝒎𝒆 + 𝜱𝟒,𝒖 𝒏𝒎𝒆

𝒏𝒎𝒆 =𝟏

𝑩𝒎 : 𝒎. uydu için yumuşatma katsayısı
𝑵𝒎𝒆 : her bir kesintisiz faz ölçüsündeki toplam örnek sayısı
𝒏𝒎𝒆 : kesintisiz faz ölçüsüne ait toplam örnek sayısının zaman indeksi

Her bir faz kayması veya faz kopukluğu giderilmesine bir diğer
yumuşatma katsayısının hesaplanmasıyla başlanır.
30

Düşey Toplam Elektron İçeriği (VTEC)

Yumuşatma katsayısı değeri 𝑩𝒎 , 𝜱𝟒 ile kombine edilerek STEC
değerleri;

𝑺𝑻𝑬𝑪𝒎
𝒖

𝟏 𝒇𝟐𝟏 𝒇𝟐𝟐
𝒏 =
𝑨 𝒇𝟐𝟐 − 𝒇𝟐𝟏

𝒎

𝑩𝒎 − 𝜱 𝒎
𝟒,𝒖 𝒏 − (𝑫𝑪𝑩 + 𝑫𝑪𝑩𝒖 ൯

VTEC değişimleri, ince-tabaka iyonosfer modeline göre her bir uydu
yayı boyunca;
𝑴 𝒛𝒎 𝒏

𝑺𝑻𝑬𝑪𝒎
𝒖 𝒏
=
𝑽𝑻𝑬𝑪𝒎
𝒖 𝒏

𝒛𝒎 𝒏 : alıcı ile uydu arasındaki zenit açısı
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𝑴 𝒛 izdüşüm fonksiyonu:

𝟏
𝟏
𝑴 𝒛 =
=
,
𝟐
𝒄𝒐𝒔 𝒛′
𝟏 − 𝒔𝒊𝒏 𝒛′

𝑹
𝒔𝒊𝒏 𝒛′ =
𝒔𝒊𝒏(𝜶𝒛)
𝑹+𝑯

𝒛′: uydudan alıcıya gelen sinyal yolunun iyonosfer tabakasında deldiği
noktadaki (IPP) zenit açısı
R: dünyanın yarıçapı (6378.137 km)
α=0.9886 iyileştirilmiş ince-tabaka izdüşüm fonksiyonunun ölçek faktörü
H: iyonosferik ince tabakanın yüksekliği (350 km)
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Her bir istasyon üzerindeki IPP noktalarının Saatlik VTEC değerleri, bu
noktalardaki 30 saniyede bir kalibre edilmiş VTEC değerlerine ikinci
dereceden polinomal yüzey uydurularak elde edilebilir.

𝑽𝑻𝑬𝑪 𝝋𝑰𝑷𝑷 , 𝒔𝑰𝑷𝑷 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 𝝋𝑰𝑷𝑷 + 𝒂𝟐 𝒔𝑰𝑷𝑷 + 𝒂𝟑 𝝋𝟐𝑰𝑷𝑷 + 𝒂𝟒 𝝋𝑰𝑷𝑷 𝒔𝑰𝑷𝑷 + 𝒂𝟓 𝒔𝟐𝑰𝑷𝑷

𝝋𝑰𝑷𝑷 ve 𝒔𝑰𝑷𝑷 : Güneş sabit referans sisteminde IPP’lerin küresel koordinatları
(uydu-alıcı koordinatlarından IPP noktalarının koordinatları hesaplanır.)
𝒂𝟎 , 𝒂𝟏 , 𝒂𝟐 , 𝒂𝟑 , 𝒂𝟒 ve 𝒂𝟓 : polinomal yüzey katsayıları
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VTEC Anomalileri ile Anormal Gün Belirleme
İyonosferik değişimlerin etkilediği VTEC anomalileri çeyrekler
arası hareketli ortanca (MM) yöntemine göre hesaplanabilir.
•

Önce alt çeyrek (LQ) ve üst çeyrek (UQ) değerleri belirlenir.

•

Alt sınır (LB) : LB = MM – 1.5(MM – LQ)

Üst sınır (UB) : UB = MM + 1.5(UQ – MM)
•

Pozitif anomaliler üst sınırın üzerinde ve negatif anomaliler alt
sınırın altında kalan saatlik VTEC değerleri ile elde edilir.

•

Bir gün içerisinde bulunan anomalilerin üçte birinden fazlası sınır
değerlerden yüksek veya düşük ise o gün anormal gün olarak
kabul edilir.
34

YAPILAN ÇALIŞMALAR
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Çalışma kapsamında,
 Farklı kuşaklarda (ekvatoral ve orta) meydana gelen depremler
 Uzay iklim koşulu indislerinden birçoğu dikkate alınarak
deprem öncesi belirlenen iyonosferik TEC anomalilerinin depremlerle
olan ilişkileri araştırılmıştır.

36

2000 yılından sonra kuzey ve güney yarıküredeki Ekvatoral ve Orta
Kuşaklarda meydana gelmiş magnitüdü 7’den büyük olan 158 deprem
(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/) belirlenmiştir.
• Depremlerin hazırlık alanı ve çevresindeki IGS istasyonlarına ait GPS
gözlemlerinin sürekliliği kontrol edilmiş,
• Kesintisiz GPS verisi olan depremlerden bir ay önce ve sonraki uzay
iklim koşullarına ait indis değerleri de incelenerek genelde veri
kesintisi olmayan 28 deprem seçilmiştir.
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Ekvatoral Kuşaktaki Depremler

Ekvatoral
Kuşak
(KYK.)

Kuşak

Bölge
G. AMERİKA, Kolombiya, San Agustin
ASYA, Endonezya, Sumatra
ASYA, Sumatra, Kuzey Batı Sumatra Kıyısı

Ekvatoral Kuşak
(Güney Yarım Küre)

G. AFRİKA, Mozambik, Manica
G. AMERİKA, Peru, Kuzey Peru
G. AMERİKA, Ekvador, Güney Batı Amerika
G. AMERİKA, Şili, Tarapaca
G. AMERİKA, Peru, Kuzey Peru
G. AMERİKA, Brezilya, Amazonlar
G. AMERİKA, Peru, Kıyısı

Tarih /
Mag. Enlem Boylam Derinlik
Saat
(Mw) (derece) (derece)
(km)
30.09.2012
7.3
1.93
-76.36
170.0
16:31:35.97
11.04.2012
8.6
2.31
93.06
20.0
08:38:36.72
26.12.2004
9.1
3.29
95.98
30.0
00:58:53.45
22.02.2006
7.0
-21.32
33.58
11.0
22:19:07.80
24.08.2011
7.0
-7.64
-74.53
147.0
17:46:11.65
12.08.2010
7.1
-1.26
-77.31
206.7
11:54:15.58
13.06.2005
7.8
-19.99
-69.20
115.6
22:44:33.90
26.09.2005
7.5
-5.68
-76.40
115.0
01:55:37.67
20.06.2003
7.1
-7.61
-71.72
558.1
06:19:38.91
15.08.2007
8.0
-13.38
-76.60
39.0
23:40:57.89
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Orta Kuşaktaki Depremler
Kuşak

Bölge
ANADOLU, Doğu Türkiye, Van
ASYA, Iran, Haş
ASYA, Pakistan, Avaran
ASYA, Pakistan, Dalbandi

Orta Kuşak
(Kuzey Yarım Küre)

ASYA, Çin, Sincan-Uygur Sınırı
ASYA, Çin, Batı Sincan
ASYA, Pakistan, Kuzey Muzafferabad
ASYA, Rusya, Sibirya
JAPONYA, Japonya, Hokkaido Batı kıyısı
G. AMERİKA, Meksika, Baja Kaliforniya
K. ASYA, Rusya, Koryakiya Batı Kıyısı
JAPONYA, Japonya, Kuril Adalarının Doğusu
JAPONYA, Japonya, Kuril Adalarının Doğusu
JAPONYA, Japonya, Kuril Adalarının Doğusu

Orta Kuşak
(Güney Yarım
K.)

JAPONYA, Japonya, Hokkaido Bölgesi
G. AMERİKA, Arjantin, Santiago Del Estero
G. AMERİKA, Şili, O'Higgins Bölgesi
G. AMERİKA, Şili, Güneybatı Kıyıları

Tarih /
Mag. Enlem Boylam Derinlik
Saat
(Mw) (derece) (derece) (km)
23.10.2011
7.1
38.72
43.51
16.0
10:41:22.93
16.04.2013
7.7
28.11
62.05
82.0
10:44:20.70
24.09.2013
7.7
26.95
65.50
15
11:29:47.97
18.01.2011
7.2
28.78
63.95
68.0
20:23:23.48
20.03.2008
7.2
35.49
81.47
10.0
22:32:57.93
12.05.2008
7.9
31.00
103.30
19.0
06:28:01.57
08.10.2005
7.6
34.54
73.59
26.0
03:50:40.80
27.09.2003
7.3
50.04
87.81
16.0
11:33:25.08
11.03.2011
9.0
38.30
142.40
29.0
05:46:24.12
04.04.2010
7.2
32.30 -115.30
4.0
22:40:43.10
20.04.2006
7.6
60.95
167.10
22.0
23:25:02.15
24.05.2013
8.3
54.57
153.28
608.9
05:44:49.60
13.01.2007
8.1
46.24
154.52
10.0
04:23:21.16
15.11.2006
8.3
46.59
153.22
10.0
11:14:13.57
25.09.2003
8.3
41.81
143.91
27.0
19:50:06.36
01.01.2011
7.0
-26.80
-63.14
576.8
09:56:58.12
11.03.2010
7.0
-34.33
-71.80
18.0
14:55:27.51
27.02.2010
8.8
-35.84
-72.72
22.9
06:34:11.53

39

UZAY İKLİM KOŞULU İNDİS VERİLERİ
İyonosferin sakin zamanlarını belirlemek için uzay iklim koşulları
incelenmiştir.
Bu çalışmada 15 uzay iklim koşulları indisi uygulanmıştır:
• Güneş aktivitesi indisleri (F10.7cm ve EUV 0.1-50nm, EUV 26-34nm),
• Jeomanyetik fırtına ve jeomanyetik aktivite indisleri (Kp ve Dst),
• Manyetik alan indisleri (Bx, By ve Bz),
• Plazma yoğunluğu (proton yoğunluğu) indisi
• Parçacık akısı indisleri (proton akısı >1, >2, >4, >10, >30 ve >60 MeV)

40

UZAY İKLİM KOŞULU İNDİS VERİLERİ
Bu indislerin çoğu, her deprem için depremden önce 30 ve depremden
sonra 30 günlük verileri, Nasa Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nin Uzay
Fiziği Veri Tesisi’ne ait internet ara yüzünden bir saat çözünürlüklü
olarak alınmıştır.

41
http://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/dx1.html

UZAY İKLİM KOŞULU İNDİS VERİLERİ
EUV Akısı 0.1-50 nm ve EUV akısı 26-34 nm verileri, Güney
Kaliforniya Üniversitesi (USC) Uzay Bilimleri Merkezi’ne ait internet
ara yüzünden günlük çözünürlüklü olarak indirilmiştir.
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IGS İSTASYONLARININ BELİRLENMESİ

Depremler için deprem hazırlık alanlarına (DHA) giren IGS
istasyonlarının belirlenmesi amacıyla depremlerin hazırlık alanlarının
yarıçapları Dobrovolsky vd., (1979)

ρ = 100.43∗M km
𝛒 : deprem hazırlık alanının yarıçapı
M: moment magnitüdü ölçeğinde depremin büyüklüğü
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IGS İSTASYONLARININ BELİRLENMESİ
4 Nisan 2010 Meksika, Baja Kaliforniya depremi (Mw=7.2) için
DHA yarıçapı = 1247.38 km.

Deprem hazırlık alanı içinde (SIO3, GOL2, QUIN ve AMC2), deprem
hazırlık alanı yakınında (DRAO) ve deprem hazırlık alanının uzağında
(GRAZ) olmak üzere 6 IGS istasyonu belirlenmiştir.
44

Bölge
Bölge

DHA (km)

G. AFRİKA, Mozambik, Manica

1377.2

PRE1, PRE2, SUTH

4988.8

BOGT, CONT

8184.6

AREQ, CRO1, UNSA

G. AMERİKA, Peru, Kuzey
Peru
G. AMERİKA, Ekvador, Güney
Batı Amerika
G. AMERİKA, Şili, Tarapaca
G. AMERİKA, Peru, Kuzey
Peru
G. AMERİKA, Brezilya,
Amazonlar

1023.3

1023.3

1129.8

G. AMERİKA, Peru, Kıyısı

2259.4

ANADOLU, Doğu Türkiye, Van

1678.8

ASYA, Iran, Haş

1129.8

ASYA, Pakistan, Avaran

2754.2

ASYA, Pakistan, Dalbandi

1129.8

ASYA, Çin, Sincan-Uygur
Sınırı
ASYA, Çin, Batı Sincan

ASYA, Pakistan, Kuzey
Muzafferabad

2046.4
2046.4
1247.4

IGS İstasyonları

ASYA, Rusya, Sibirya

JAPONYA, Japonya,
Hokkaido Batı kıyısı
G. AMERİKA, Meksika, Baja
Kaliforniya

AREQ, SANT, QUI1,

K. ASYA, Rusya, Koryakiya

BUE1

Batı Kıyısı

QUI1, BOGT, AREQ,

JAPONYA, Japonya, Kuril

CRO1

Adalarının Doğusu

AREQ, BOGT, UNSA

JAPONYA, Japonya, Kuril
Adalarının Doğusu

AREQ, SANT, BUE1,

JAPONYA, Japonya, Kuril

BUE2

Adalarının Doğusu

ANKR, CRAO, MDVJ,

JAPONYA, Japonya,

ZWE2

Hokkaido Bölgesi

POL2, GUAO, URUM,

G. AMERİKA, Arjantin,

ADIS

Santiago Del Estero

POL2, IISC, GUAO,

G. AMERİKA, Şili, O'Higgins

URUM

Bölgesi

POL2, IISC, GUAO,

G. AMERİKA, Şili, Güneybatı

URUM

Kıyıları

GUAO, URUM, LHAZ,

G. AMERİKA, Kolombiya,

NOVM, IRKM

San Agustin

IRKM, NOVM, ARTU

ASYA, Endonezya, Sumatra

POL2, GUAO, BHR1,

ASYA, Sumatra, Kuzey Batı

ARTU

Sumatra Kıyısı

IGS İstasyonları

DHA (km)
1247.4

GUAO, NRIL
MTKA, USUD, YSSK, TWTF,

2494.6

KHAJ, PETS, YAKT, SHAO,
CHAN

1853.5

1377.2

7413.1

1247.4

1853.5

SIO3, GOL2, QUIN, AMC2,
DRAO, GRAZ
PETP, PETS, YSSK

PETS, YSSK, MIZU, USUD,
CHAN, SHAO
PETS, YSSK, MIZU, KHAJ
PETS, YSSK, MIZU, YAKT,

TWTF

3706.8

YSSK, MTKA, USUD

3040.9

UNSA, SANT, AREQ, FALK

3706.8

SANT, BUE1, BUE2, AREQ

3706.8

SANT, BUE1, BUE2, AREQ,
FALK

1023.3

AREQ, CRO1

1023.3

IISC

6081.4

IISC, DGAR, TWTF, YAR2
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İYONOSFERİK TEC DEĞİŞİMLERİ BELİRLEME VERİLERİ

Seçilen IGS istasyonlarının depremden 1 ay önce ve depremden 1 ay
sonrasına ait;
 GPS gözlemleri
 GNSS istasyonlarının gördüğü GPS uydularına ait hassas yörünge
koordinatları (SP3)
 Uydu ve alıcı DCB değerleri
 Hesaplanan DCB ve VTEC değişimlerinin güvenirliğini test etmek
için IONEX dosyalarındaki DCB değerleri ve GIM-TEC haritaları
(ftp://cddis.gsfc.nasa.gov)

adresinden alınmıştır.
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İyonosferik Deprem Öncülü Belirleme İş Akış Şeması

47

BULGULAR ve İRDELEMELER

48

Güneş aktivitesi (GA) indislerinin (F10.7cm ve EUV 0.1-50nm, EUV 2634nm) analizi (F10.7 sınır değer 150 sfu; EUV pik)

49

Jeomanyetik fırtına (JF) ve jeomanyetik aktivite (JA) indislerinin (Kp ve
Dst),

50

Manyetik alan (MA) indislerinin (Bx, By ve Bz)

51

Plazma yoğunluğu (PY) ve parçacık akısı (PA) indislerinin (proton
yoğunluğu ve altı farklı enerji seviyesindeki proton akısı)

52

Zaman
(Ay/Gün)

3/20
3/21
3/22
3/23
3/24
3/25
3/26
3/27
3/28
3/29
3/30
3/31
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8
4/9

Tablolarda yalnızca depremden önceki 15 ve depremden sonraki 5 gün
gösterilmiş (15 günlük ortanca değer istatistiksel analiz yöntemi).

F10.7

GA

EUV(.1-

50nm)
EUV(26-

PY

MA

JA JF

34nm)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kp

+ + +

Dst (nT)

+ + +

Bx (nT)

+

By (nT)

Bz (nT)
NP

+

+ +

+ + +

+ +

+ +

+

+

+ +

+

+ +

+

>1MeV

PA

>2MeV
>4MeV

>10MeV
>30MeV
>60MeV
KARAR S

S S

S S S

S

S

53

İYONOSFERİK VTEC DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ VE ANALİZİ

54

Kestirilen DCB değerlerinin Güvenirlikleri:
AMC2 ve QUIN istasyonlarına ait IONEX dosyalarından alınan DCB
değerleri ile bu istasyonlar için kestirilen DCB değerleri
karşılaştırılmıştır.

• Farkların genelde 1.5 ns’den az
olduğu görülmektedir.

(a) AMC2 IGS İstasyonu

(b).QUIN IGS istasyonu

• Kestirilen DCB değerlerinin
güvenilir
olduğuna
karar
verilmiştir.
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Kestirilen saatlik VTEC değerlerinin güvenirliği
•
•

Kestirilen saatlik VTEC ile GIM-TEC haritaları VTEC değerleri karşılaştırılmıştır.
IGS IONEX dosyalarındaki TEC değerlerinin Doğruluğu 2 – 8 TECU
Farklar ortalaması 8 TECU dan az

(a) SIO3 IGS İstasyonu

(a) DRAO IGS İstasyonu
(b) GOL2 IGS İstasyonu

(c) QUIN IGS İstasyonu

(b) GRAZ IGS İstasyonu
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İYONOSFERİK VTEC DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ VE ANALİZİ
• Güvenirliği test edilen VTEC değişimlerine ait anomaliler çeyrekler
arası fark istatistiksel analizi ile belirlenmiştir.
• VTEC değerlerindeki anormal değişimler, Liu vd. (2009)’daki
yönteme benzer bir algoritma ile 15 günlük hareketli ortanca değer
yöntemine göre yapılmıştır.

• Hareketli ortanca yöntemi ile TEC değişimindeki ortanca değerler
(MM) ile birinci (LQ) ve üçüncü (UQ) çeyrek değerleri belirlenmiştir.
• Alt sınır değerleri: LB = MM - 1.5(MM - LQ)
• Üst sınır değerleri: UB = MM + 1.5(UQ - MM)
57
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VTEC değişimlerinin anormal olduğu günleri bir gündeki saatlik VTEC
değişimlerinin LB veya UB sınırlarından düşük veya yüksek olan
sayılarının yüzde oranları bir gündeki değişimin 3’te 1’i (bir günde 8
saatlik anormallik) sınır değer olarak kabul edilmiştir.
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UZAY İKLİM KOŞULLARI VE İYONOSFERİK VTEC DEĞİŞİMLERİNİN
ANALİZİ

Her deprem için seçilmiş IGS noktalarından belirlenen anormal
günlerinin VTEC değişim yüzdeleri (>8/24saat) ve uzay iklim
koşullarının değerlendirilmesi sonucu sakin gün kararı ile birlikte
verilmiştir.
negatif anormal gün VTEC değişim yüzdeleri : pembe
pozitif anormal gün VTEC değişim yüzdeleri : gri
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24 Mart pozitif
anormal gün (plazma
yoğunluğu)

25 Mart pozitif anormal gün
(Güneş aktivitesi, manyetik
alan ve plazma yoğunluğu)

31 Mart negatif anormal
gün (proton yoğunluğu)

1 Nisan negatif anormal gün
(Güneş aktivitesi ve manyetik
alan)

30 Mart negatif anormal
günleri (muhtemel
iyonosferik deprem öncülü)
2 Nisan negatif anormal
gün (manyetik alan)

62.5

6 Nisan negatif anormal gün
(jeomanyetik fırtına, jeomanyetik
alan ve manyetik alan)

58.3

7 Nisan negatif anormal gün
(jeomanyetik fırtına ve
jeomanyetik aktivite)

58.3

58.8
87.5

50.0

95.8
91.7
45.8

54.2
41.7

37.5
70.8

50.0

45.8
66.7

41.7
33.3
50.0

33.3

58.3

37.5

S

5 Nisan negatif anormal
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3/20

3 Nisan negatif anormal gün
(muhtemel iyonosferik
deprem öncülü)

8 Nisan negatif anormal gün
sakin uzay iklim koşulunda
gerçekleşmiştir ve farklı
etkilerden kaynaklı
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BULGULAR ve İRDELEMELER

Orta kuşak ve ekvatoral kuşakta meydana gelen depremlerin
bölgelerindeki IGS istasyonlarına ait TEC değişimlerinin yüzdelik
anomali değerlerinin ortalamaları ayrı ayrı hesaplandığında;
 Orta kuşak % 50.4 TECU
 Ekvatoral kuşak % 43.3 TECU

Bu değişimler göz önüne alındığında orta kuşakta meydana gelen
iyonosferik TEC anomali değişimlerinin ekvatoral kuşağa göre daha
yüksek olduğu görülmüştür.
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Deprem büyüklükleri ile iyonosferik TEC anomalisi olan deprem
öncülünün belirlendiği günler arasındaki ilişki incelendiğinde,
 En erken öncül işaret büyük depremlerde yaklaşık depremden 15
gün önce görülmüştür.
Depremden önceki günlerin ortalama değerleri,
 Büyük depremler için 8 gün
 Çok büyük depremler için de 6 gün

Bu durum, deprem büyüklükleri arttıkça, deprem öncülü işaretlerinin
daha geç ortaya çıktığını göstermektedir.
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BULGULAR ve İRDELEMELER
Deprem büyüklükleri ile iyonosferik TEC anomali yüzdeleri arasındaki
ilişki incelendiğinde,
 En yüksek öncül işaret yüzdesi çok büyük depremlerde yaklaşık
%90 TECU olarak belirlenmiştir.
Deprem öncül yüzdelerinin ortalama değerleri,

 Büyük depremler için %47 TECU
 Çok büyük depremler için de %51 TECU

Bu durum, deprem büyüklükleri arttıkça, deprem öncülü olabilecek
iyonosferik TEC anomali yüzdelerinin de arttığını göstermektedir.
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Literatürde deprem öncesi iyonosferik TEC belirleme ile ilgili yapılmış
birçok çalışmada genellikle az sayıda uzay iklim koşulu indisleri
dikkate alınmıştır.

Çalışma kapsamında 15 uzay iklim koşulu indisleri uygulanmış ve
değerlendirmede bazı indislerin etkin olduğu günlerde diğerlerinin
etkin olmadığı görülmüştür.

İyonosferdeki sakin günleri gerçekçi belirleyebilmek için daha çok
uzay iklim koşulu indisleri incelenmeli ve bu indislerin
değerlendirilmesinde ilgili uzmanların görüşlerinin alınması önerilir.
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Ekvatoral ve orta kuşakta meydana gelen depremler öncesi
belirlenen iyonosferik TEC anomalileri incelendiğinde;
İyonosferin günlük değişiminden kaynaklı ekvatoral kuşakta ortaya
çıkan fıskiye etkisinin iyonosferik anomalileri daha yüksek tutması
(genişletmesi) nedeniyle, yeterince aktif olan ekvatoral bölge
deprem öncesi meydana gelen iyonosferik anomalilerle daha fazla
aktif hale gelememektedir.

Bu bağlamda, deprem kaynaklı iyonosferik TEC anomali yüzdeleri
ekvatoral kuşakta, orta kuşağa göre daha zayıf belirlenmektedir.
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Depremler genellikle
gelmektedir.

tektonik

plaka

sınırlarında

meydana

Bu nedenle GPS verilerinden iyonosferik TEC anomalilerini sürekli
belirleyerek deprem tahminine katkı sağlamak için plaka sınırlarında
sürekli ölçü yapan GNSS istasyonlarının sıklaştırılması önemlidir.

Böylece deprem hazırlık alanı ve çevresinde çok GNSS istasyonu
verilerine ulaşılarak daha gerçekçi kararlar verilebilir.
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Araştırılan bölgenin iyonosferik karakteristiğini daha iyi belirlemek
için iyonosferik TEC anomalilerinin ve uzay iklim koşullarının
depremden önceki zaman diliminin genişletilmesi önerilir.
Gelecekte uydu/uzay tekniklerinin ve analiz yöntemlerinin daha da
gelişmesiyle deprem öncesi ortaya çıkan iyonosferik anomalilerin
kavranması ve farklı sismo-iyonosferik bağlantı mekanizmalarının da
keşfedilmesi depremlerin önceden tahminine yönelik katkı
sağlayacaktır.
Depremlerin gerçekleşeceği muhtemel plaka sınırları veya fay hatları
için kurulacak erken uyarı sistemleri ile depremlerin ön işaretçisi
olarak iyonosferik anomalilerin izlenmesinin olabilirliği araştırılmalıdır.
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