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Batı Anadolu'nun 36°-40°K ve 26°-32°D koordinatları ile sınırlanan kısmı için depremselliğin belirlenmesi amacıyla magnitüd-frekans

ilişkisi, sismik risk ve tekrarlanma peryodıı hesaplanmıştır. Bu çalışmada 1900'den önceki tarihsel ( M S 3 5.0'in karşılığı 103 6.0 için) ve

2005'e kadar olan aletsel (MS 3 4.0) dönem verileri kullanılmıştır. İnceleme alanı belirli sismotektonik özellikler, levha tektoniği mo-

delleri ve bölgenin jeolojisi dikkate alınarak 13 alt bölgeye ayrılmıştır. Her bir bölge için hesaplanan a ve b parametreleri ile bunlardan

yararlanarak belirlenen sismik risk ve tekrarlanma peryodu değerleri b değerlerinin en düşük olduğu 1 ve 8. alt bölgelerin (Balıkesir ve

İzmir-Sakız adası) en kısa tekrarlanma aralıklarıyla en yüksek riskli bölgeler olduğunu göstermektedir.

ABSTRACT

In order to determine the seismicity of western Anatolia limited with the coordinates of 36°-40°N, 26°-32°E, Gutenberg-Richter magni-

tude-frequency relation, seismic risk and recurrence period have been computed. The data belonging to both the historical period before

1900 (10 3 6.0 corresponding to MS 3 5.0) and the instrumental period until 2005 (MS 3 4.0) have been used in the analysis. The study

area has been divided into 13 sub-regions due to certain seismotectonic characteristics, plate tectonic models and geology of the region.

Computations from a and b parameters and seismic risk and recurrence period for each sub-regions have showed that sub-regions 1 and

8 (Balıkesir and lzmir-Sakiz Island), where have the lowest b values, have the highest risks and the shortest recurrence periods.
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ÖZ

ERT (Elektrik Özdirenç Görüntüleme, EÖG) yöntemindeki çeşitli yeni araştırma konuları tanıtıldı. Bu araştırmanın temel gidişatı

pratikte karşılaşılan arama problemleri tarafından düzenlendi. Bundan dolayı, amaç güvenilir, sayısal olarak hassas ve kolay uygulanan

işlemler ve yazılımlar kurma yönündedir.

ABSTRACT
The current research in various topics of ERT methods is described. The main directions of this research have been imposed by explo-
ration problems met in practice. Therefore, it is aimed towards the construction of reliable, accurate and easy to apply procedures and
algorithms.
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Bir kaç yıl süresince, ölçü teknikleri ve yorumlama yazılımlarının gelişimi özdirenç görüntüleme adında yeni bir elektrik özdirenç

yönteminin gelişmesine neden oldu. Burada, sistem bir profil boyunca birçok elektrotun aynı anda yerleştirilmesi ve otomatik olarak

kaydırarak profil verisi alınmasıdır.

Ters problem çözüm yazılımıyla böyle bir teknikle ölçülen görünür özdirenç andıran kesitleri işlenerek, profil boyunca belirtiler için

özdirenç ve kalınlık değerleri bulunur.

Çok kanallı elektrod özdirenç yöntemi çok telli kablo ile örneğin yere her 5 metre de bir sabit aralıklarla çakılan elektrodlar gibi birçok

iletkenden (24, 48, 72, 96, ...) oluşur. Özdirenç ölçerin kendi yere serilir ve önceden tanımlanmış okuma dizilerine göre elektrodların

kaydırılmasından ve cihazın belleğinde saklamasından emin olunur. Değişik dizilimlerdeki verici (A,B) ve alıcı (M,N) çiftleri için

karışık delgi/kaydırma bölümleri kurulur. En yüksek araştırma derinliği temel olarak toplam kablo uzunluğuna bağlıdır.

Bu şekilde çok kanallı elektrod tekniği ile elde edilen 2B özdirenç görüntüsü birkaç metre yer altında bulunan sığ yapıların çalışıl-

masından yaklaşık olarak birkaç yüz metre derinliğe kadar olan yapılar için kullanılır. Bu görüntüler daha geleneksel düşey elektrik
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