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oz
Bütün düzgünleştirici yöntemlerinin temeli optimum düzgünleştirici parametrenin kestirimidir. Bu çalışmada aşağı uzanım problemi
için en uygun düzgünleştirici parametre kestirimini sunacağız. Bu ise Gravite modellenmesinde Stokes formülünü uygulamadan eliptik
Abel-Poisson integralini içerir.

ABSTRACT
Central part of all Regularization methods is estimation of optimum regularization parameter. In this paper we are going tö present
the most suitable method for estimation of regularization parameter for downward continuation problem, which is involved in Gravity
Field Modeling by ellipsoidal Able-Poisson integral and without applying Stokes formula.
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ÖZ
Günümüzde, uydu altimetre ölçüleri deniz yüzeyi değişimini global ölçekte çok yüksek hassasiyetle belirlenmesini olanaklı kılmak-
tadır. Uydu altimetre ölçülerini kullanarak, deniz yüzey topografyası bilindiğinde ortalama deniz seviyesi belirlenebilir ve yüksek
hassasiyette deniz geoidine dönüştürülebilir. Bu çalışmada, deniz alanlarında gravite alanım hesaplamak için diğer genel yöntemlerden
farklı bir metot sunuyoruz. Gerçekte, bizim yöntemimiz daha önce yazarlar tarafından önerilen Stokes formülü kullanmaksızın geoid
hesaplanması ve eliptik Bnın formülü ve sabit-serbest iki sınır problemi düz problem uygulaması kullanarak geoidal yüksekliklerin
referans elipsoiddeki gravite potansiyel değerlerine dönüşümü temeline dayanır. Önerilen metodun CoastalFars (İran'ın güneyinde)
bölgesine sayısal uygulanmasının sonucu yöntemin başarılı olduğunu gösterir. Düşük maliyet ve yüksek hassasiyetli uydu altimetre ve-
rileri düşünüldüğünde, sunulan yöntem deniz alanlarında gravite alan ölçüleri için gemilerde etkili biçimde kullanılabileceğini önerir.

ABSTRACT
Nowadays, satellite altimetry observations had made it possible to determine sea surface variations, in the global scale, to high deg-
ree of precision. Using satellite altimetry observations, Mean Sea Level (MSL) can be determined, which by knowing Sea Surface
Topography (SST), can be converted into high-resolution marine geoid. In this paper we are proposing a method for computation of
the Earth's gravity field at the sea areas, which is different from usual methods. Indeed, our method is based on conversion of geoidal
heights into gravity potential values at the reference ellipsoid E2a,b, by using ab, ellipsoidal Brun's formula, and forward application
of solution of Fixed-Free Two Boundary Value Problem (FFTBVP), previously proposed by the authors for the geoid computations
without application of Stokes formula. Numerical results of application of the proposed method at the test area of CoastalFars (at sout-
hern part of Iran) show the success of the method. Considering the low cost and high precision of satellite altimetry observations, the
proposed method suggests an efficient substitution to shipborne gravity observations for gravity field molding at the sea areas.
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ÖZ
Bu çalışmada, jeolojik verilerden otomatik olarak litofasiyes bölümlemesine yardım eden yeni bir yazılım dizayn ettik ve geliştirdik.
Litofasiyes, rezervuar karakteristiğinde çok önemli bir problemdir. Bizim çalışmamız, en büyük modül (genlik) çizgileri Dalgacık Dö-
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nüşümüyle ve 'Detrended' İstatistiksel Değişim Analizi gibi düzgünleştirici yaklaşımlarla farklı kuyularda jeolojik litoloji bölümleme-
sini ispat etme eğilimindedir. Bir yanda, WTMM her bir tabakanın sınırlarını tespit için kullanışlı olduğunu ispatlar. Diğer yanda, DFA
her bir litolojik tabaka için pürüzlülük katsayısı kestiriminin iyileştirilmesinde kullanılır. Bu iki yöntemi birlikte, Cezayir Sahra'sında
bulunan kuyu litolojilerinin bölüınlenmesinde kullandık. Elde edilen sonuç bizi bu metodu yayınlamaya sevk etti, çünkü temel yarar
ekonomiktir.

ABSTRACT
In this paper, we design and develop a new software tool that helps automatic lithofacies segmentation from geological data. Litho-
facies is a crucial problem in reservoir characterization, and our study intends to prove that soft computing techniques like Wavelet
transform modulus maxima lines (WTMM) and Detrended fluctuation analysis (DFA) approaches allow a geological lithology segmen-
tation from differed well logging. On one hand, WTMM prove to be useful for delimitation of each layer. We based on his sensitivity
on the presence of more then one layer, On the other hand, DFA is used to enhance the estimation if the roughness coefficient of each
lithology. We use them jointly to segment the lithofacies of wells located in the Algerian Sahara. Obtained results are encouraging to
publish this method, because the principal benefit is economic.

Distinguishing Stress-Induced Anisotropy from Fracture-Induced Anisotropy
4A-4

Gerilim-Kaynaklı Anizotropiden Çatlak-Kaynaklı Anizotropinin Ayırt Edilmesi

MANSOURI
Heriot-Watt Institute of Petroleum Engineering, Edinburgh, EH 14 4 AS, UK.
hmansourir@yahoo.com

Key Words: Stress-Induced Anisotropy (S1A), Fracture-Induced Anisotropy (FIA), Azimuthal anisotropy and HTI medium.

ÖZ
Açık sıvı geçiren çatlaklar rezervuar üretimini etkiler; ve bir sahadaki gerilim bilgisi her yönden çok büyük rol oynar. Gerilim ve çat-
lakların katkılarını ayırt etmek için, anizotropik HTI ortamdaki gerilim ve çatlak sonuçlarını kullanarak gerilim

ABSTRACT
Open and fluid conducting fractures affect production of reservoirs; and knowledge of stresses in a filed plays a vital role in all its as-
pects. To separate stresses and fractures contributions, I compute and compare stress- and fracture-induced anisotropies using the fact
that stresses and fractures result in an HTI anisotropy.
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ÖZ
Büyük arkeolojik alanların jeofizik yöntemlerle kısa sürede araştırılması ölçü sistemlerinin ve değerlendirme metodlarının geliştirilme-
sini gerektirir. Bunun yanında uygun metodun seçimi araştırmanın başarısını belirler. Jeofizik verilerin arkeolojik yorumunun "Geog-
raphic Information System" (GIS) içinde yapılması günümüzde çok önem kazanmıştır. GIS bütün bilgilerin birlikte ve aynı koordinat
sisteminde görüntülendirilmesini, analizini ve birbiri ile karşılaştırılmasını sağlar.

Yer Radarı Yönteminde Genliklerin İşlenmesi: Uygulamalı Örnekler
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