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K
Ullon.m.onndO bOZI eksik yenleri bulunan birkm; 
buyukluk 61<;egi uzun ylilardan beri kullanlimak

tadlr. Burada, moment-bOyuklOk (moment

magnitude) ol<;egi adl verilen buyuklOk ol<;egi 

anlatllml,tlr. Bu ol<;ek 1970'lerin orlaSinda, agll bir hasara 

neden olabilecek orta He buyuk 61c;ekli depremlerin etkisini 

hesobo katan HiroD Kanamori taraflndan gelj~tirilmi~tir. Do
ha <;:ok b ilinen Richter 61<;89i iS8 klnga yakln sismograflar ta
raflndan ol<;ulen ku<;Ok ve orla ol<;ekli depremler i<;indir. 

Richter ol<;egi terimi a kadar yayglndll ki pek<;ok ki,i Slk Slk 

gerc;ekte hangi 6k;egin kullanlldlglna bakmokslZln bu ifade

yi kullanmaktadir. 

Moment-buyukluk ol<;egl. klilima sOresince faydan yayl

Ion toplam enerjinin bir blc;:OmOdOr. Enerji, koyolann buyuk 

bir gerilimdeyken daha az bir gerilime, yani yukS8k bir ener

jiden daha dO~Ok bir enerji durumuna ge9meleri nedeniyle 

serbest kollr. Bu yOzden, varolan fozlo enerji yer sarslntisl ya

da deprem taroflndan ta~lnlr. Bu durum havuza dO~en bir 

<;aklla benzetilebilir. <;akl!. yer<;ekimine bagll olarak yOksek 

bir enerji durumundan daha dO~Ok bir enerji durumuna ge

<;er ve enerji farkl bOyOk 61<;Ode sudaki dalgalar araclllgl ile 

tajlnarak dagltrili. 

yakll orneginde, serbest b lrokl lon enerj inin top lam mik

tan hem <;akilin dOjmesinden hem de olu,an dalgalardan 

hesoplonobil ir, Aynl ~ekilde, hem otlm geometrisi hem de 

faydan biraz uzaktaki sismogroftar ile kaydedilen sismik dal

galonn yardlml ile deprem sonucu serbest kalan enerjiyi he

scplayabiliriz. 

FOYln kmlmasl ile olu~an enerjiyi hesaplomak i«in, kayan 

fay yuzeyinin alanlnl ve atlmln ortalamo miktonnl bilmemiz 

gereklidir. Kmlan alan, art<;1 depremlerin dogillmino g6re 

saptonabilen, klnlmanln derinligine bogli olarak km lml~ kesi

min uzunlugudur. (Pekc;ok ort91 deprem ana depremde kl

nlmlj fay dOzleminin yakln kesimlerinde olu~ur, bu yOzden en 

derin Ort<;1 depremlerin derinligi ana kmgln yakla~lk derinligi

ni verir.) Kayan klSlm; bu durumda, ortalomo 

atlm miktan (ki bOyle bir durumda karadaki fay

lor, <;it ve yol gibi yOzeydeki bzelliklerin yer degi,

tirmesinden 61c;ulebilir) ve kayaYI etkileyen belir

Ii bir stresin sDrmesiyle ne kodar gerilmenin mey

dana gelecegini bize onlatan elastisite makas

lama modDID (shear modulus of elasticity) 010-

rok adlandmlan bir etken ile belirlenjr. Kmlma (sis

mik moment) ile serbest kalan toplam enerji 61-

<;OldOkten sonra logaritmik bir ol<;ege <;evrilir. 

'Aldatlcl etkenler'den birka<;1 Richter o l<;egi ile 

mOmkDn oldugunca uyumlu olmasl i<fin eklenir. 

Sonu<y olarok: bosit onlamda, bDyDklDk (klsaco 

M) olarak bahsettigimiz moment buyOklOgu el

de edilir. BuyOklOk ol<;egindeki herbir birim, dep-

remde serbest ka lan toplam enerjinin yaklajlk otuz kat faz

laslna kar~ l lIk gelmektedir, 

Sismologlor, sismografik okumalaro gore bDyDklDgD he

saplomak iyin, kaydedilen dalgalann genijligini (boyutunu) 

61<;er ve daha sonro kink olanlndon uzakla~tlk<;o ortan ge

nijligin azaltllmasl i<yin dDzeltme yoporlar. OI<;Omler iki ne

denden dolaYI yalnlzca uzun periyodlu (veya dDjDk fre

kansl,) dalgalar uzerinde yapilir. Birincisi; enerjinin <;ogu uzun 

periyodlu dalgalar ile tajlndlg l i<;in yalnlzca bunlar faydan 

yaYllan toplam enerji hokklnda tam bir bilgi verebilir, ikincisi 

ise; uzun periyodlu dolgolar mesofe orttlkc;a hlzlo azolip yok 

olmozlar. Oysa; klso periyodlu dalgalar ise hemen yok olur

lar. Bundon dolaYL yalnlzco uzun periyodlu dalgolar uzak

taki kaynaklann <;6zumlemesinde kullanllabilirler. 

Moment bOyulugO, hem kaynaga hem de sonu<;lora 

gore olmak uzere iki farkll jekilde saptonobilir, Bunun i<;in 

hem torihsel donemdeki depremler (eger a t lmo oit detoy

lar jeolojik kaYltlarda korunmu, ise), hem de etklll bir ,ekilde 

izlenen gunumuz depremleri kullanllmaktodlr. 

BuyOklOk ol<;egi logaritmik bir ol<;ek oldugu i<;in, her iki 

ucu do m;:lktlr; en buyuk yo do en ku<;uk olosl buyOklOge so

hip bir deprem yoktur. Elbette yeryOzOnde, bir depremin bu

yOklOgO teorik oiarak DOnya'nln boyutlan ile Slnlrlldlr. Eger bir 

fay dOnyaYI klnlgan litosferi boyunca ba,tan ba,a kllml, 01-

saydl, meydana gelebilecek bir deprem yakla,lk 1O.6'lIk bir 

buyuklOge sahip olacaktL Ancak, daha buyOk depremler 

daha bOyOk gezegenlerde olabilecektir. 

Herhongi bir bolgedeki doho jiddetli ya da uzun sOreli 

sarslnhlonn, bOyOklOgOn artacogl onlamlna gelmeyecegi 

a<;lkhr. Bu; jiddetli bir sarSlntlnln doha geni~ bir alando hisse

dilecegi anlomlno gelmektedir. Ornegin: San Andreas fOYI 

kmllrken yoklnlndaysanlz, fOYln sizden 150 mil kodor uzokto 

kmimOSI ile bunun iki kotl kadar biT mesofede klnlmasl arosln

da pek biT fork yoktur. C;OnkO, kmlmonln ula~tlgl uzok meso

felerden gelen yuksek frekansll dalgalar hissedebilmemiz 

i<;in olduk<;a zaYlftlf. Ote yandon, dO~Ok frekansll sismik dal

galardan etkilenebilen yOksek binalar ya do 

k6prOIer gibi yapllor daho uzun biT kmlma duru

mundo, doho fazla dorbeye maruz kalabile

cektir. C;Onku, du,uk frekansl l dalgalar olduk<;a 

iyi horeket etmektedir. Kayalarln ozellikleri ya 

do yerel toprak nitehklen gibi diger pek <;ok et

men, belirli bOyOklOkteki bir deprem toraflndon 

olu~turulan sorSlntlnln jiddefinden fazlaslyla etki

lenecektir. 
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