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ARI-I SARSMA MASASI PERFORMANS DEĞERLENDĠRMESĠ 

ÖZET 

Yapı elemanlarının ve sistemlerinin farklı etkiler altındaki davranışlarının 

belirlenmesi için deneysel yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.  

Gerçek boyutlu ya da belirli bir ölçekle küçültülmüş numunelerin dinamik etkiler 

altındaki davranışları deneysel olarak incelenebilmekte, yapıların daha güvenli nasıl 

tasarlanabileceği sorusuna cevap aranmaktadır. 

Bir yapı sisteminin deprem etkisindeki davranışını belirlemek için kullanılabilecek 

farklı deneysel yöntemler vardır. Bunlardan biri de sarsma masası deneyleridir.  

Sarsma masası, yapı modellerini veya yapı elemanlarını, gerçek veya yapay yer 

hareketleri etkisinde sarsmak amacıyla kullanılmaktadır. Günümüzde sarsma 

masaları farklı serbestlik derecelerine sahip olabilmekte, hidrolik ya da daha farklı 

tahrik sistemleriyle çalıştırılabilmektedir.  

Bu tez çalışması kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Yapı ve 

Deprem Mühendisliği Laboratuvarında oluşturulan hidrolik esaslı, orta ölçekli ve tek 

eksenli ARI-I sarsma masasının performans deneyleri gerçekleştirilmiş ve sarsma 

masasının etkin kullanım sınırları belirlenmiştir. 

Performans deneylerinde farklı genlik ve frekansa sahip harmonik fonksiyonlar 

kullanılmıştır. Tüm harmonik fonksiyonlarda sabit genliğin 20 kez tekrarlanması 

durumu esas alınmıştır. Oluşturulan performans eğrileri sarsma masasında frekans, 

yerdeğiştirme, hız ve ivme büyüklükleri arasındaki ilişkileri ifadecek şekilde üç 

eksenli grafik formatında çizilmiştir. 

Masanın boş olduğu durum ile 25 kN ve 50 kN luk ilave yükleme durumlarında; 

harmonik yükleme fonksiyonları, gerçek deprem kayıtları ve beyaz gürültü etkisinde 

deneyler yapılmış ve performans sınırları araştırılmıştır. 

Farklı yükleme durumları için oluşturulan transfer fonksiyonları arasında önemli bir 

farklılık tespit edilememiştir. Oluşturulan transfer fonksiyonları sarsma masası 

özelliklerinde gelecekte olabilecek değişikliklerin tesbit edilmesinde kullanılacaktır. 
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PERFORMANCE EVALUATION OF ARI-I SHAKE TABLE 

SUMMARY 

In the field of seismology and structural engineering, researches work to obtain safer 

and more stable infrastructures. One of the main concern is to be able to survive 

earthquakes. To better understand seismic activity and how it affects  structures, 

shake tables were invented to model seismic waves and simulate earthquakes. Shake 

tables have been on the leading edge of seismic design and technology. 

There are some experimental techniques that can be used to test the response of 

structures to verify their seismic performance, one of which is the use of shaking 

tables. 

This is the only experimental technique for direct simulation of inertia forces, which 

can be used to simulate different types of motion such as recorded earthquake ground 

motions, harmonic (Sine, Ramp, Pulse), sine sweeps (increasing, decreasing), Sine, 

Random etc.. Shake table test results enhance further the understanding of the 

behavior of structures and calibration of various numerical tools used for analysis. 

This facility can be utilized for verification of earthquake resistant design of 

buildings, other structures, mechanical components, devices, etc.  A single-axis table 

is the simplest form of earthquake simulator which is not only useful for many 

investigations when it is only desirable to excite the specimen in one axis, but also 

simplifies subsequent interpretation of the results. Further, the current trends suggest 

that structural laboratories worldwide, are finding uniaxial shake tables easy to 

operate and maintain. 

For situations where analysis cannot adequately predict the behaviour of a specimen, 

experimental testing may be the best option. Shake-table tests are a favorable method 

used to apply dynamic loads to the base of the specimen. Shake tests are performed 

to simulate earthquake loads on specimens, including structural and non-structural 

elements, as well as full-scale and partial-scale models. The shake-table can also 

synthesize earthquake time histories or signals such as sine, swept sine, and other 

controlled wave motions. 

This is a device for shaking structural models or building components with a wide 

range of simulated ground motions, including reproductions of recorded earthquakes 

time-histories. While modern tables typically consist of a rectangular platform that is 

driven in up to six degrees of freedom (DOF) by servo-hydraulic or other types of 

actuators, the earliest shake table, invented at the University of Tokyo in 1893 to 

categorize types of building construction, ran on a simple wheel mechanism. 

Test specimens are fixed to the platform and shaken, often to the point of failure. 

Using video records and data from transducers, it is possible to interpret the dynamic 

behaviour of the specimen. Earthquake shaking tables are used extensively in seismic 

research, as they provide the means to excite structures in such a way that they are 

http://en.wikipedia.org/wiki/Seismic_performance
http://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake_simulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake
http://en.wikipedia.org/wiki/Degrees_of_freedom_(engineering)
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_cylinder
http://en.wikipedia.org/wiki/Crash_testing
http://en.wikipedia.org/wiki/Transducer
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subjected to conditions representative of true earthquake ground motions. The more 

advanced earthquake shake tables can even recreate recorded earthquakes. 

The working principle of shaking table is that the rigid plate attached to the specimen 

is subjected to vibration with a desired acceleration function. Applied acceleration 

records, can be produced as a real earthquake record. Because of table dimensions 

and limit capacity of the system typically sized samples are used. 

Turkey is under the constant risk of earthquakes. The role of shaking table test is 

increasingly important in assuring and assessing the performance of structures during 

earthquake. Structural and Earthquake Engineering Laboratory of Istanbul Technical 

University has recently acquired a shake table facility to conduct experimentation 

on structural dynamics and particularly how to monitor and actively control 

structures subjected to earthquake ground motions or other force excitations. 

The central feature of the newly established shaking table is an advanced, closed-

loop, servo-controlled electro-hydraulic seismic simulator. Most shaking table tests 

involve typical devices such as displacement measurements LVDT (Linear Voltage 

Displacement Transducer), accelerometers and strain gages.  

This high performance seismic simulator can accurately reproduce earthquake 

ground motions and a variety of other input wave forms, and can configured for wide 

range of testing applications. It can be used for seismic research and qualification 

testing of equipment, structural components and scale models. Since the 

experimental research is an important factor in the developing of the construction 

industry of Turkey, the shaking table facility has been equipped with the most 

contemporary devices and has become a laboratory of research in order to improve 

technology in every field of structural and earthquake engineering. 

The ARI_I is a uni-axial horizontal vibration shake table driven by a servo-hydraulic 

actuator. The table was designed by researhers of ITU and it is capable of carrying a 

maximum 8-ton payload on the 2.35 m×2.35 m table, and is capable of shaking a 8 -

ton payload with 2 g acceleration (i.e. two times the acceleration of gravity in the 

horizontal direction). The shake table is ideally suited to seismic applications, 

because the hydraulic actuator can produce a stroke of +/- 32.5 cm ( 65 cm total 

stroke).  

The shaking table facility, a large part of ITU graduates who contributed 19 

individuals and organizations. Mechanical, electrical, hydraulic and software issues 

attract attention with their unique design and shaking table made entirely with local 

resources, has cost of 250000$. 

The shake table was tested with 3 individual load cases. They are empty case and the 

additional loads of 25 and 50 kN. The additional loads are fixed rigidly to the 

platform of shake table. Performance of the shake table has been evaluated by using 

different types of dynamc loading. They are harmonic functions which have diferent 

amplitutes and frequencies, real earthquake records and white noise type motions. 

The success of the table is evaluated in terms of the ratio between the command and 

feedback signals. Individual envelope curves have been produduced for 

displacement, velocity and acceleration of the table for the different loading cases. 

The triaxial graphics presented in the last chapters could be used to evaluate the 

actual capacity of the table in terms of frequency, displacement, velocity and 
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accelerations. These graphics should be used prior the planning of a new test on the 

shake table. 

The transfer functions of the shake table have been produced as a reference 

information for the future.  There is no important differences between the thransfer 

functions produced for the different loading contions namely 0, 25 kN and 50 kN. 

It will be useful to generate similar performance curves for the harmonic functions in 

which less number of cycles are used. 
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1. GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

Yapı elemanlarının ve sistemlerinin farklı etkiler altındaki davranışlarının 

belirlenmesi için deneysel yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.  

Deneysel olarak, gerçek boyutlu ya da belirli bir ölçekle küçültülmüş numunelerin 

dinamik etkiler altındaki davranışları incelenebilmekte, yapıların daha güvenli nasıl 

tasarlanabileceği sorusuna cevap aranmaktadır. 

Bir yapı sisteminin deprem etkisindeki davranışını belirlemek için kullanılan 

deneysel yöntemlerden biri de sarsma masası deneyleridir. Bu deneyler, sınır 

koşulları doğru olarak uyarlandığında yapı sistemlerinin deprem etkisindeki 

davranışları hakkında önemli bilgiler verebilmektedirler. 

Deprem hareketinin benzeştirilmesi için kullanılan sarsma masaları servo-motor, 

elektronik ve bilgisayar konularındaki gelişmelere paralel olarak 60 lı ve 70 li 

yıllarda önemli ölçüde gelişmiştir. Bu dönem ve sonrasında dünyanın farklı 

bölgelerinde birçok sarsma masası faaliyete geçmiştir. 

Sarsma masası en basit tanımıyla bir, iki ya da üç boyutlu titreşim hareketlerini 

yapay olarak üreterek depremi taklit edebilen platforma verilen isimdir. İncelenecek 

yapı sistemi sarsma masasına rijit olarak bağlanarak, dinamik deney 

gerçekleştirilmektedir. Yeni yapı malzemeleri ile inşa edilen yapı sistemleri ile 

güçlendirilmiş taşıyıcı sistemlerin davranışlarının belirlenmesi konularında da sarsma 

masalarından faydalanılmaktadır. 

Sarsma masasının temel çalışma prensibi rijit tablaya bağlanmış numunenin istenilen 

bir ivme fonksiyonu ile titreştirilmesidir. Uygulanan ivme kaydı, gerçek bir deprem 

kaydı olabileceği gibi üretilmiş bir kayıt da olabilmektedir. Masa boyutlarının ve 

sistem kapasitelerinin sınırlı olması nedeniyle genelde ölçekli numuneler 

denenmektedir.  
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1.1 Tezin Amacı 

Bu çalışma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Yapı ve 

Deprem Mühendisliği Laboratuvarında oluşturulan hidrolik motorlu, orta ölçekli ve 

tek eksenli ARI-I sarsma masasının performans deneyleri gerçekleştirilmiş ve 

masanın etkin kullanım sınırları belirlenmiştir. 

Masanın boş olduğu durum ile 25 kN ve 50 kN luk ilave yükleme durumlarında; 

harmonik yükleme fonksiyonları, gerçek deprem kayıtları ve beyaz gürültü etkisinde 

deneyler yapılmış performans sınırları araştırılmıştır. 

ARI-I sarsma masası için geliştirilen performans eğrileri mevcut sistemin fiziksel 

kapasitesinin ortaya konması bakımından büyük önem taşımaktadır. 

1.2 Önceki ÇalıĢmalar 

Deprem mühendisliği deneylerinde kullanılan sarsma masalarının yapımı, 

geliştirilmesi ve kontrolüyle ilgili olarak birçok çalışma mevcuttur. Deprem 

kayıtlarının yapı laboratuvarı deneylerinde kullanılmaya başlanması 19.yüzyıla kadar 

dayanmaktadır, (Aristazabal-Ochoa ve Clark, 1980; Delgado, 2005).  Ancak asıl 

gelişme 1960’lı yılların sonuna doğru elektronik, bilgisayar ve servo kontrol 

konusunda yaşanan ilerlemeler sonucu yaşanmıştır. Bu dönem ve sonraki on yılda 

özellikle ABD’de birçok küçük ve orta ölçekli sarsma tablası imal edilmiştir 

(Delgado, 2005). Sarsma tablası kullanılarak deprem testleri yapılmasıyla ilgili 

önemli bir araştırma olan ve Stanford Üniversitesinde yürütülen bir çalışmanın ilk 

ayağı Delgado (2005) tarafından bildirildiğine göre, Mills (1979) tarafından 

yürütülmüştür. Çalışmada, deprem mühendisliğinde kullanılan küçük model 

sınırlamaları araştırılmıştır. Mills (1979) küçültülmüş modeller için tabla performansı 

ve veri toplama sistemi gereksinimleri üzerinde çalışmıştır. Çalışmanın ikinci ayağı 

ise Moncarz (1981) tarafından yürütülmüştür. Moncarz (1981), dinamik 

modellemeyi, küçültülmüş modellerde malzeme davranışını ve yaklaşıklıkları 

incelemiştir. Ulaşılan sonuçlar ise yapıların dinamik davranışının küçük ölçekli 

modellerde kesin olarak belirlenebildiği, bunun yanında model yapının dinamik 

davranışının malzeme benzeştirmesinin ve deprem simülatörünün dinamik giriş 

sinyalinin tekrar üretilebilirliğinin önemli olduğu belirtilmiştir. Geliştirilmiş bazı 

sarsma masalarına ait resimler Şekil 1.1 de verilmiştir. 
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ġekil 1.1 : Milne–Omori sarsma sasası (1890s) Japonya 

 

ġekil 1.2 : F.J.Rogers’ın geliştirdiği sarsma masası (1906) Stanford University 

 

ġekil 1.3 : Lydik Jacobsen’ın geliştirdiği sarsma masası (1934) Stanford University 

[1]. 
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ġekil 1.4 : Dr. John A. Blume’ın geliştirdiği sarsma masası (1974) Stanford 

University [2]. 

Latendresse (1999), Kanada Vencouver’ daki British Columbia Üniversitesi’nde 

bulunan sarsma tablasının geliştirilmesi üzerine bir çalışma yapmış ve daha sonra 

çeşitli ölçeklerdeki modelleri bu tabla üzerinde test etmiştir. Muhlenkamp (1997), 

Rice Üniversitesi’ nde yaptığı çalışmada bir sarsma tablası alt yapısının analizini, 

tasarımını ve kontrolünü gerçekleştirmiştir. Trombetti (1996) hidrolik bir sarsma 

tablası imalatı ve kontrolü için gerekli parametreleri belirlemek amacıyla bir çalışma 

yapmıştır. Çalışma bir sarsma tablası sistemi için analitik bir ön çalışma 

niteliğindedir. Daha sonra Trombetti (1998) sarsma tablasının yapısal uygulamaları 

için kalibrasyon ve optimizasyon uygulamalarını sunmuştur. Çalışmada hidrolik bir 

sistemin istenilen performansı vermesi için gerekli transfer fonksiyonları geliştirilmiş 

ve sunulmuştur. 

Kuehn ve arkadaşları (1999), mevcut bir sarsma tablasının bilgisayar kontrol 

yöntemini iyileştirmeye yönelik bir çalışma yapmışlardır. Trombetti ve Conte (2002) 

çalışmalarında farklı faydalı yük ve işletme şartları altında sarsma tablası 

dinamiğinin nasıl etkilendiğini araştırmış ve tablanın dinamik davranışını analitik ve 

deneysel olarak karşılaştırmışlardır. Twitchell ve Symans (2003), çalışmalarında 

―offline‖ bir düzeltme yöntemiyle deprem kaydının tabla tarafından uygulanma 

başarısının arttırılabileceğini göstermişlerdir. 
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Chase vd. (2005), Canterbury Üniversitesi’ nde bulunan bir sarsma tablası için sistem 

tanımlama ve kontrol parametrelerini geliştirmişlerdir. Delgado (2005), Porto Rico 

Üniversitesi Mayagüez Kampusünde bir sarsma tablasının kurulumu ve geliştirilmesi 

üzerine çalışmıştır. Balık vd. (2003) deprem yükü altındaki çatı kalkan duvarlarının 

davranışını, tek yönlü salınım yapan ve neopren takozlar üzerinde bulunan bir sarsma 

tablası ile incelemiştir. Baran vd. (2007) tek eksende gelişigüzel bir hareketi yapıya 

uygulayabilen, bilgisayar kontrollü bir sarsma tablası gerçekleştirmişlerdir. Sistem, 

laboratuvar zeminine sabitlenmiş bir taşıyıcı çelik çerçeve üzerideki rijit çelik bir 

plakadan oluşmaktadır. Dozono vd. (2004) yaptıkları çalışmada, sarsma tablasına 

gönderilen sinyalin geri besleme ile girişe alınıp çeşitli filtreleme işlemlerinden sonra 

sisteme düzeltme sinyali olarak verilmesi ile adaptif kontrol gerçekleştirmişlerdir. 

Korkmaz vd. (2005) gerçekleştirdikleri sarsma tablası, yatayda bir yönde hareket 

edebilen bir platform ve buna hareketi veren basit bir elektrik motorundan 

oluşmaktadır. Kutanis (Kutanis, 2007) eğitim amaçlı tek eksenli sinüzoidal deprem 

simülatörünün tasarımını ve imalatını gerçekleştirmektir. Lee vd. (2007) yaptıkları 

çalışmada, sarsma tablası üzerinde deprem etkisini azaltılması amacıyla kullanılan 

sıvı sönümleme düzeneğini kullanmışlardır. Bu yöntemle sarsma tablaları üzerinde 

bulunan ivme ölçer ve yük ölçerler ile sistem üzerinden geri besleme sinyalleri 

alınarak kazanç değerlerinin artırılması sağlanmıştır. Tabla üzerinde bulunan yapıya 

2 servo-motor ile 2 boyutta hareket kazandırılmıştır. Seki vd. (2008) iki serbestlik 

dereceli sarsma masasında numune tarafından üretilen reaksiyon kuvvetini 

gidermeye çalışmıştır.  Geliştirilen algoritma bir prototip üzerinde deneysel olarak 

test edilmiştir. Xu vd. (2008) aktif yapısal kontrol sistemlerinde kullanılan, küçük 

ölçekli sarsma masasının özelliklerini iyileştirmek için bir yöntem geliştirmiştir. 
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2. YAPI ve DEPREM MÜHENDĠSLĠĞĠ ALANLARINDA SARSMA MASASI 

KULLANIMI 

Sarsma masası deneyleri yapı ve deprem mühendisliği alanlarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Gerçek depremlerin yapı sistemleri ya da yapı elemanları üzerinde 

oluşturduğu iç kuvvet ve şekildeğiştirmeler gerçeğe en yakın olarak bu deneyler ile 

belirlenebilmektedir.  Dünyanın farklı bölgelerinde çalıştırılan sarsma masalarından 

bazıları Çizelge 2.1 de sıralanmıştır. 

 

Çizelge 2.1  Önemli sarsma masaları (Sollogoub, 2006). 

Arastırma Merkezi Ülke Serbestlik 

Derecesi 

Faydalı yük 

(kN) 

Alan 

(m
2
) 

CEA Fransa 6 1000 36 

Hyroproject Research 

Enst. 

Rusya 3 450 36 

LNEC Portekiz 3 360 31 

Univ. SS Cyril and 

Methodi 

Makedonya 3 360 25 

KFA Juelich Almanya 3 230 25 

ENEL HYDRO/IMES İtalya 6 150 16 

Univ. BRISTOL İngiltere 6 140 9 

ENEA İtalya 6 90 16 

NTUA Athenes Yunanistan 6 90 16 

Ansaldo İtalya 3 60 12 

Nishimatsu Contruct. 

Corp. 

Japonya 6 - 30 

Nat. Inst. for Earth Dis. 

Prev. (MIKI) 

Japonya 3 12000 300 

Nuclear Power Eng. Corp. 

(Tadotsu) 

Japonya 22 10000 225 

Public Works Res. Inst. Japonya 66 2720 64 

Aichi Inst. of Tech. Japonya 11 1360 66 

Sanryo Heavy Ind. Corp. Japonya 3 910 36 

Hazama Cop. Japonya 3 910 36 

Kumagai Corp. Japonya 6 640 25 

Kajima Corp. Japonya 6 460 25 

Nat. Research Inst. of Japonya 3 450 24 
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Agric Eng. 

Obayashi-Gumi Corp. Japonya 3 450 25 

Inst. of Machinery and 

Metals 
Kore 6 270 16 

Nation Center for research 

in EE 
Tayvan 6 270 25 

Fujita Corp. Japonya 1 250 16 

NYK Corp. Japonya 6 200 7 

Shimizu Corp. Japonya 3 200 16 

Tobishima Corp. Japonya 3 200 16 

Taisei Corp. Japonya 2 200 16 

Hitachi Eng. Cop. Japonya 1 200 16 

Building Research Inst. Japonya 3 180 12 

Kyoto Univ. Japonya 6 140 15 

Tonji Univ. Çin 2 140 16 

NPIC Chengdu Çin 6 600 36 

Univ. of Buffalo ABD 5 500 13 

Univ. of Berkeley ABD 6 450 37 

US Army Civil Research 

Lab 
ABD 3 450 13 

Univ. of Nevada RENO ABD 2 450 19 

Univ. of California San 

Diego 
ABD 1 330 15 

Wyle Laboratories ABD 2 270 37 

Univ. of Illinois 

URBANA 
ABD 1 50 14 

Univ. of Pavia (Eucentre) İtalya 1 600 39 

 

 

2.1 Sarsma Masasının BileĢenleri 

Sarsma masaları genel olarak üç ana birleşenden meydana gelmektedir. Bunlar 

mekanik, hidrolik ve elektronik bileşenlerdir. Alt kaide, rijit tabla, düşey ve yatay 

taşıyıcı elemanlar (raylar) mekanik grubunda; pompalar, akümülatörler, servo- 

vanalar, verenler ve dalgalanma tankı hidrolik grubunda; kontrolör, sinyal program 

üniteleri ve ölçüm sensörleri de elektronik grubunda yer almaktadır. 

Sarsma masasının bileşenleri Şekil 1.1 de gösterilmiştir. 
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ġekil 2.1 : Tipik bir sarsma masasının bileşenleri [3]. 

 

2.1.1 Rijit tabla 

Çelik, alüminyum veya betonarme malzemeden yapılabilmektedir. İstenen yükleme 

fonksiyonunu deforme olmadan mesnetlenmiş deney numunesine aktarabilmelidir.  

Deprem hareketi küçük frekanslı olduğu için rijit tabla titreşim frekansları yüksek 

seviyelerde olmalıdır. Boş masa durumu için doğal titreşim frekansı 70~80 Hz 

seviyesinde tasarlanması önerilmiştir, (Sollogoub, 2006). 

 

2.1.2 Tahrik mekanizması 

Sarsma masalarında genelde iki tür tahrik mekanizması kullanılmaktadır.  Bunlar 

elektrodinamik ve hidrolik tahrik mekanizmalarıdır. 

Her iki türün de üstün ve zayıf yanları bulunmaktadır. Elektrodinamik tahrik 

mekanizması 2000 Hz ve üzeri geniş frekans bantlarında çalışmaktadır. Çok düşük 

frekanslarda ise sorun yaşanabilmektedir. Yerdeğiştirme kapasiteleri genel olarak 

düşüktür. Hidrolik tahrik mekanizması ise daha büyük yerdeğiştirme kapasitelerine 

sahip olup, düşük frekanslarda da çalışabilmektedir. Yapı ve deprem mühendisliği 

alanındaki deneylerde hasar oluşumu genelde düşük frekanslarda gerçekleştiği için 

hidrolik sistemler etkin olarak kullanılabilmektedir, (Sollogoub, 2006). 

Şekil 2.2 de ARI-I hidrolik veren sistemi gösterilmiştir. 
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ġekil 2.2 : ARI-I sarsma masası hidrolik vereni 

 

Tabla tasarımına ve serbestlik derecesine göre farklı sayıda hidrolik veren 

kullanılabilmektedir. Her hidrolik veren bir piston, bir ya da birkaç servo-vana ve 

yerdeğiştirme ölçerden oluşmaktadır. Elektrik sinyali fonksiyonuna bağlı olarak yağ 

beslemesi yapılmaktadır. Hidrolik basınç ve veren çapı uygulanabilecek kuvvet ile 

ivmeyi kontrol etmektedir. Kirlenme ve tozlanma gibi koşullara duyarlıdır. 

2.1.3 Mesnetler 

Sarsma tablaları, oluşan reaksiyon kuvvetlerinin aktarımı ve zararlı titreşimlerin 

söndürülmesi için genelde kütle betonu biçimindeki temel sistemlerine 

mesnetlenmektedir, (Sollogoub, 2006). 

 

2.1.4 Kontrol sistemleri 

Sarsma tablalarının tahriki için kullanılan donanım ve yazılım sistemlerinden 

oluşmaktadır. Hidrolik esaslı sistemlerde, servo-vana, servo sürücü, yerdeğiştirme 

ölçer türü elemanlar, elektrik motorlu sistemlerde ise servo-sürücü ile iletişimi 

sağlayan kartlar da kontrol sisteminin diğer parçalarıdır. Yazılım, istenilen ivme veya 

yerdeğiştirme fonksiyonunu servo sürücüye ileten önemli bileşenlerden biridir, 

(Sollogoub, 2006). 
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3.  ARI-I SARSMA MASASI 

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği 

Laboratuvarında, hidrolik motorlu, orta ölçekli ve tek eksenli bir sarsma masası 

sistemi (ARI-I) tasarlanarak oluşturulmuştur. Çelik tablanın plandaki boyutları 

2.35×2.35 m olup, üzerinde 25 cm aralıklarla ankraj delikleri bulunmaktadır. Sistemi 

tahrik eden hidrolik verenin 300 kN luk statik, 200 kN luk dinamik yükleme 

kapasitesi bulunmaktadır. Bu kapasitenin yaklaşık 30 kN luk bölümü rijit tabla 

tarafından kullanılmaktadır. Masanın yerdeğiştirme kapasitesi ise  325 mm dir. 

 

 

ġekil 3.1 : ARI-I sarsma masanın genel görünümü 

 

ARI-I sarsma masası Çizelge 3.1 de verilen bir sınıflandırmaya göre "orta ölçekli" 

masalar sınıfına dâhil edilebilmektedir. ARI-I sarsma masasının fiziksel özellikleri 

Çizelge 3.2 de sıralanmıştır. 
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Çizelge 3.1 Sarma Masalarının Sınıflandırması (Harris ve Sabnis, 1999) 

 Bulunduğu 

Yer 

Boyut 

(m×m) 

Faydalı 

yük 

(kN) 

Maks.İvme 

(g =9.81 m/s2) 

Maks. 

Deplasman 

(±mm) 

Maks. 

Frekans 

(Hz) 
Yatay Düşey Yatay Düşey 

K
ü

çü
k
 

Stanford Ünv. 1.6×1.6 22.2 5 - 63.5 - 50 

Calgary Ünv. 1.3×1.3 9 20 - 76.2 - - 

İtalya, ISMES 3.0×2.0 1.3 100 - - - 800 

Drexel Ünv. 1.2×1.8 8.9 3.6 - 6.4 - 2000 

O
rt

a 

KaliforniyaÜnv. 

Berkeley 
6×6 444.8 1.5 1 127 50.8 15 

Corps of 

Engineers (üç 

eksenli) 
3.7×3.7 587 2 1 3 6 60 

SUNYBuffalo 3.7×3.7 444.8 1 1 152.6 76.2 60 

Cornell Ünv. 1.5×1.9 89 5 - 76.2 - 100 

Illinois Ünv. 3.6×3.6 44.5 7 - 101.6 - 100 

Corps of 

Engineers 
3.6×3.6 53.4 34 60 55.9 45.7 200 

Wyle Lab., 

Huntsville, Ala. 
3.5×3.5 42.3 8 8 76.2 76.2 500 

B
ü
y
ü
k
 

Japonya Ulusal 

Araştırma 

merkezi 
15x15 4448 0.6 1 30.5 - 16 

Berkeley 

(önerilmis) 
30x30 17792 0.6 0.2 152.4 76.2 - 

 

Çizelge 3.2.ARI-1Fiziksel Özellikleri 

Özellik Değer Birim 

Tabla Boyutu (B×L) 235×235 cm 

Deplasman Sınırları 32.5 cm 

Masanın maksimum teorik hızı 100 cm/s 

Maksimum ivme 2.0g (g=9.81 m/s² ) 

Çalısma Frekans Aralığı  Hz 

Maksimum Motor Kuvveti 300 kN 

Motor Gücü 75 kW 

Masanın düşey yük taşıma kapasitesi 200 kN 

Devrilme  momentikapasitesi  kN 
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3.1 ARI-I Sarsma Masasının BileĢenleri 

Tek eksenli olarak çalışan ARI-I sarsma masası mekanik bileşenlerinin plandaki 

yerleşimi Şekil 3.2 de verilmiştir. Kuvvetli laboratuvar döşemesine rijit bağlanmış 

kaide kirişleri, ray-tekerlek sistemi, rijit tabla ve hidrolik veren tepki kuvvetlerini 

taşıyan çerçeve önemli bileşenlerdir. Sisteme ait boyuna ve enine kesitler Şekil 3.3 

de verilmiştir. Masanın 120 cm kalınlıklı kuvvetli laboratuvar döşemesine bağlandığı 

konum, kuvvetli döşemenin taşıyıcı betonarme perdeye mesnetlendiği bölge 

olduğundan; çalışma esnasında yapı sistemine yatay ve düşey doğrultuda zararlı 

titreşim aktarımı söz konusu değildir. 

 

ġekil 3.2 : ARI-I sarsma masanın bileşenlerinin plandaki yerleşimi.
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ġekil 3.3 : ARI-I sarsma masanın bileşenleri. 
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3.1.1  Rijit tabla 

Plandaki boyutları 235×235 cm olan nervürlü tabla, S235 kalitesinde çelik 

levhalardan kaynaklı olarak imal edilmiştir. 30 mm kalınlıklı üst levha üzerinde 

numune bağlantısı için kullanılan 250 mm aralıklı ve 25 mm çapında delikler 

bulunmaktadır, Şekil 3.4. Tabla, her iki doğrultuda yerleştirilmiş üniform nervür 

sistemine sahiptir. Üst başlıkta yer alan montaj delikleri nervürlerin oluşturduğu 

odacıkların ortasına isabet etmektedir. 

ġekil 3.4 : Rijit tablanın üstten görünümü. 

 

Hidrolik verenin rijit tablaya bağlantısı için oluşturulan kısa konsol, planda trapez 

şeklindedir. Masanın alttan görünüşü de Şekil 3.5 de verilmiştir. 
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ġekil 3.5 : Rijit tablanın alttan görünümü. 

 

Rijit tabladan iki ana doğrultuda alınmış kesitler Şekil 3.6 ve Şekil 3.7 de verilmiştir. 
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ġekil 3.6 : Rijit tabla A-A kesiti. 
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ġekil 3.7 : Rijit tabla C-C kesiti. 
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3.1.2  TaĢıyıcı kaide kiriĢleri 

Rijit çelik tabla, laboratuvar kuvvetli döşemesine bağlanan iki adet kaide kirişi 

üzerine mesnetlenmiştir. Kirişler üzerine 50 mm kalınlık ve 200 mm genişliğinde 

birer adaptör levha bağlanmış, düşük sürtünmeli ray adaptör levha üzerine 

mesnetlenmiştir, Şekil 3.8, Şekil 3.9 ve Şekil 3.10. 

 

ġekil 3.8 : Masanın taşıyıcı sistemi. 

 

ġekil 3.9 : Kaide kirişlerinin plandaki görünümü. 
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ġekil 3.10 : Kaide kirişleri kesit görünümleri. 
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3.1.3  Hidrolik veren tepki çerçevesi 

Hidrolik veren tepki kuvvetlerinin laboratuvar kuvvetli döşemesine aktarılması için 

plan ve kesit görünümleri Şekil 3.11 ve Şekil 3.12 de verilen çelik pedestal 

yapılmıştır. Laboratuvar döşemesine ard-germe verilmiş ankraj çubukları ile bağlı 

olan pedestal yeterli yatay rijitliğe sahiptir. 

 

 

ġekil 3.11 : Hidrolik veren tepki çerçevesi. 



22 

 

ġekil 3.12 : Hidrolik veren tepki çerçevesi. 

 

3.1.4 Kızaklar ve yataklar 

Kızaklar, doğrusal hareketi sağlayan elemanlardır, Şekil 3.13. Yataklar da kızak 

üzerinde doğrusal hareketi oluşturmaktadır. Yatakların iç yapısındaki çelik bilyalı 

mekanizma dolayısıyla doğrusal hareketteki sürtünme katsayısı %2 düzeyindedir.  

Her ray üzerinde üçer adet olmak üzere toplam 6 adet yatak kullanılmıştır. 

 

 

ġekil 3.13 : Kızak ve yatak 

 
 

 

 

3.2   Veri Toplama Sistemi (VTS) 

Dinamik karakterli deneylerde kullanılan veri ölçme sistemlerinin, çok kısa sürede 

yüksek çözünürlükte fazla sayıda veriyi toplama özelliğine sahip olması 

gerekmektedir. ARI-I sarsma masası için oluşturulan veri toplama sistemi ve 

bileşenleri aşağıda açıklanmaktadır. 

 

3.2.1 Veri toplama donanımı (Data Logger) 

Çok küçük zaman dilimlerinde deney numunelerinden gelen verileri kaydedip 

bilgisayar ortamına aktarmaktadır. Örnekleme hızı yüksek olup, elde edilen veriyi 
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gerçek zamanda filtreleyecek donanıma da sahiptir. Şekil 3.14 de genel bir veri 

toplama sisteminin bileşenleri görülmektedir. 

 

 

ġekil 3.14 : Veri toplama sistemi bileşenleri (Harris ve Sabnis, 1999). 

 

ARI-I sarsma masasında TESTBOX2010 tipi dinamik veri toplama sistemi 

kullanılmıştır.  TESTBOX2010 Serisi, genel amaçlı dinamik veri toplama cihazlarını 

içermektedir. Bu serinin en önemli özelliği yüksek çözünürlük (24 Bit), yüksek 

dinamik aralık, eş-zamanlı örnekleme yeteneği, hızlı örnekleme, ivme ölçerler ile 

birim deformasyon ölçerleri de içeren geniş sensör uyumluluğudur. Bu cihaz; ivme 

ölçer, hız ve yerdeğiştirme sensörleri, şekildeğiştirme ölçer, LVDT, yük hücreleri, tilt 

ve eğimölçerler, boşluk suyu ya da toprak basıncı ölçerler gibi pek çok sensör ile 

uyumludur. Örnekleme hızı 16 kHz, 16×2 olmak üzere toplam 32 kanallıdır, Şekil 

3.15. 

 

ġekil 3.15 : ARI-I sarsma masasıdata logger. 
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3.2.2 Dijital servo kontrol ünitesi 

CONTROLBOX hidrolik ve elektro-mekanik verenler ile sarsma tablaları için 

geliştirilmiş bir sayısal servo kontrolördür. Tek ve çok eksenli uygulamalar için özel 

kapalı devre PID kontrol yeteneğine sahiptir, Şekil 3.16. 

 

ġekil 3.16 : ARI-I sarsma masasıservo kontrol cihazı. 

 

Her kanal kontrolü için 16 bit / ±10V analog çıkış kullanır. Kontrolörün sahip olduğu 

eksen sayısı 1-8 arasında seçilebilir. Her eksen bağımsız olarak kontrol edilebileceği 

gibi birbirleri ile senkronize bir şekilde de kontrol edilebilir. 

Kapalı devre kontrol döngüsü için gerekli geri besleme sinyali, pozisyon için 

enkoderlerden ya da pozisyon ve kuvvet kontrolü için potensiyometrik cetvel ve yük 

hücresi gibi analog sensörlerden sağlanabilir. Bu şekilde hidrolik veren pozisyon ya 

da kuvvet modunda kontrol edilebileceği gibi iki kontrol modu arasında yumuşak 

geçiş de yapılabilir. 

CONTROLBOX noktadan noktaya, sinüzoidal, dairesel, rastgele dalga formları, 

senkronize hareket gibi pek çok farklı kontrol moduna sahiptir. Bu sayede hidrolik 

veren ve sarsma masası sinüs formundaki dalgaları ya da kullanıcı tanımlı 

senaryoları uygulayabilir, kayıtlı deprem verilerini kullanabilir. 

Genel bir dinamik deneyde aranan büyüklükler ivme, hız, yerdeğiştirme ve kuvvetler 

olarak tarif edilebilir. İkincil olarak şekildeğiştirme ve gerilmeler gelmektedir. 
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3.3 Ölçüm Cihazları 

3.3.1 Doğrusal yerdeğiĢtirme ölçme cihazı (Linear Variable Differential 

Transformer, LVDT) 

Doğrusal değişken endüktanslı ölçer pasif bir eleman olup, bir diferansiyel 

transformatördür. Enerji kaynağı olmayan ancak gerilim uygulandığında geçen 

akımla enerji harcayan ve depolayan elemanlardır. Şekil 3.17 de gösterildiği gibi boş 

bir tüp üzerine iki sekonder bobin ile bunların arasına bir primer bobin yerleştirilerek 

meydana getirilmiştir. Tüp içine sokulan demir göbek ile primer ve sekonder 

arasındaki magnetik kuplaj değiştirilir. Demir göbek tam ortada olduğunda, iki 

sekonderde endüklenen gerilimler birbirlerine eşit olur. Demir göbeğin merkezden 

uzaklaşması ile bir bobindeki gerilim artarken, diğer bobindeki gerilim azalır. 

Merkezin diğer yönündeki hareket ile bobindeki gerilim değişimi ters yönde olur. 

Demir göbeğin küçük bir değişimine karşılık LVDT nin çıkışında büyük bir gerilim 

elde edilir, (Kunt, M.A.). Tüp içerisindeki göbeğin, geçirgenliği yüksek yumuşak 

demir malzemeden yapılması salınımları azaltmakta ve yüksek duyarlılık elde 

edilmesini sağlamaktadır, (Helfrick, A. D., Cooper W.D.). Sargı uçları elektrostatik 

ve elektromagnetik yönden izole edilmiştir. Primere uygulanan AC frekansı 50 Hz 

olarak seçilmiştir. 

 

 

ġekil 3.17 :  Doğrusal değişimli diferansiyel transformatörün bölümleri. 

 

Primer sargı (1) 

Sekonder sargılar (2) 

Manyetik çekirdek (3) 

Sargı taşıyıcı (4) 
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LVDT tipi cihazların çözünürlüğü yüksek olduğu için uygulamada çok tercih 

edilmektedir, Şekil 3.18. 

 

ġekil 3.18 : Doğrusal değişimli diferansiyel transformatör. 

 

3.3.2  Lineer potansiyometreler ( LPT ) 

Tabla yerdeğiştirmesinin ölçülmesi ve diğer genel amaçlı yerdeğiştirme 

okumalarında potansiyometrik cetveller de kullanılmaktadır, Şekil 3.19. 

 

ġekil 3.19 : Lineer Potansiyometre ( LPT ). 

 

3.3.3  Ġvme ölçme cihazı (Accelerometer) 

İvme ölçüm sensörleri kuvvet dengeleme yöntemini kullanarak ya da piezoelektrik 

olarak ölçüm yapmaktadır. İvme ölçerdeki aktif eleman piezoelektrik eğilme 

elemanıdır.  Şekil 3.20 de görülen piezoelektrik eğilme elemanı, iki elektrot arasına 

sıkıştırılmıştır ve kapasitör görevi görmektedir. Yüzeylerine dik gelen bir kuvvet 

piezoelektrik eğilme elemanında bir şarja neden olmakta, bu etki de elektrotlarda 

voltaj üretmektedir. 

Piezoelektrik eğilme elemanın bir tarafı sensör tabanına oturtulmaktadır. Karşı 

tarafta bulunan sismik kütle bir sarsıntıya maruz kaldığında, piezoelektrik eğilme 

elemanı üzerinde bir kuvvete sebep olmaktadır. Bu kuvvet Newton kanunlarına göre 



27 

kütleyle ivme çarpımına eşittir. Piezoelektrik etki uyarınca şarj çıkışı, uygulanan 

kuvvetten bulunmaktadır. Sismik kütle sabit olduğu ve bilindiği için, sadece ivme 

bilinmeyen olarak kalmaktadır. Dolayısıyla şarj çıkışı sismik kütlenin ivmesi olarak 

ölçülmektedir, Şekil 3.20. 

 

Sekil 3.20 :  Piezoelektrik bir ivme ölçerin iç yapısı (www.mmf.de) 

 

Bu çalışmada SENSEBOX7000 türü 3-eksenli ivme sensörleri kullanılmıştır, Şekil 

3.21. SENSEBOX7000 serisi ivme ölçerler yüksek çözünürlükve çok düşük 

gürültülü özelliğine sahiptir. 

 

ġekil 3.21:Kullanılan tipik ivme ölçer 

 

İvme ölçerin genel özellikleri Çizelge 3.3 de verilmiştir. 

 

 

http://www.mmf.de/
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Çizelge 3.3 : İvme öçerlerin genel özellikleri. 

 

3.4 Yazılımlar 

3.4.1  Sarsma masanın kontrol yazılımı 

ARI-I sarsma masasını komutlamak için TESTLAB SHAKETABLE isimli bir 

yazılım kullanılmaktadır. Yazılıma ait ana ekran Şekil 3.22 de gösterilmiştir. 

 

ġekil 3.22 :  TESTLAB SHAKETABLE yazılım ekranı. 

 

3.4.2  Dinamik veri toplama yazılımı 

ARI-I sarsma masasında dinamik veri toplama işlemleri için TESTLAB NETWORK 

yazılımı kullanılmaktadır. TESTLAB NETWORK dinamik veri toplama 

cihazlarından veri alabilen genel amaçlı bir yazılımdır. Yazılım, yerel ağa bağlı tüm 
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TESTBOX cihazlarını otomatik olarak tanır. Kullanıcının cihazları ve kanalları 

adlandırması, aktif kanalları ve sensör tiplerini seçmesi, kalibrasyon katsayılarını 

girmesi gerekmektedir. Otomatik tanımadan sonra, yazılım gerçek zamanlı veri 

görüntüleme işlemini başlatarak zaman ve frekans ortamında grafikler ile en küçük, 

en büyük ve ortalama değerleri verilmektedir. 

 

3.5 Sinyallerin Filtrelenmesi 

Filtreleme, sinyallerin belirli frekanslarını güçlendirmek yada zayıflatmak, belirli 

frekanslarını tamamen bastırmak veya ortaya çıkarmak amacı ile kullanılmaktadır. 

Filtreler gürültü gibi sinyallerdeki kirlenme etkenlerinin ayıklanması için de 

kullanılmaktadır. Genel olarak, filtreleme ile istenen frekanslarla istenmeyen 

frekansların kesin olarak ayrıştırılması sağlanmaktadır. 

Filtreleme yapılabilmesi için zaman tanım alanında ölçülen sinyalin, frekans tanım 

alanında incelenmesi gerekmektedir. Bu işlemde en çok tercih edilen dönüşüm 

yöntemlerden biri Fourier dönüşümleridir. Fourier dönüşümünde ifadesi bilinmeyen 

periyodik bir fonksiyonun, ifadesi bilinen sonsuz sayıdaki periyodik fonksiyonun 

toplamı olarak gösterilebileceği kabul edilmektedir. Periyodik bir fonksiyonun 

harmonik sinüs veya kosinüs fonksiyonları cinsinden ifadesi için Fourier tarafından 

tanımlanan dönüşüm formülleri kullanılmaktadır. Şekil 3.23 de periyodik bir 

fonksiyonun dört ayrı sinüs fonksiyonun toplamı cinsinden ifadesi görülmektedir. 

 

ġekil 3.23 : Periyodik bir fonksiyonun sinüs formlu fonksiyonların toplamı olarak 

ifadesi (www.originlab.de). 
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Ölçümde elde edilen periyodik fonksiyon ayrık Fourier dönüşüm algoritmaları 

kullanılarak zaman tanım alanından frekans tanım alanına dönüştürülür, Şekil 3.23. 

Yapılan bu işleme spektrum analizi adı verilmektedir. Periyodik fonksiyonun 

spektrum analizi sonucu elde edilen spektrum grafiği de Şekil 3.24’teki gibi 

olmaktadır. 

 

ġekil 3.24: Periyodik bir fonksiyonun spektrum grafiği (www.originlab.de). 

 

Şekil 3.24 deki gibi bir spektrum grafiğinden periyodik fonksiyonda hangi frekans 

bileşenlerinin bulunduğu analiz edilebilmektedir. Spektrum grafiğinden gürültü 

olduğu tespit edilen kısımlar filtrelenerek atılabilmektedir. Böylece periyodik 

fonksiyon daha az sayıda harmonik fonksiyonla ifade edilmektedir. Bu amaçla 

kullanılan çesitli filtreler mevcuttur. Bu filtreler aşağıda tanımlanmıştır. 

 

Alçak Geçiren (Low Pass) Filtre: Alçak geçiren filtreler (low-pass filter), düşük 

frekansları geçirerek yüksek frekansları bastırmaktadır. Zaman serilerinde 

yumuşatma işlemi yapılarak, uzun periyotlu ya da küçük-frekanslar elde 

edilmektedir. 

 

ġekil 3.25 : Alçak geçiren filtre. 

 

http://www.originlab.de/
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Alçak geçiren filtrede, kesme frekansı (cut-off frequency- Fc) adı verilen frekans 

değerinden küçük frekansa sahip harmonik fonksiyonlar periyodik fonksiyonun 

yeniden ifade edilmesinde kullanılır. Frekans değeri Fc den büyük olan hareketler 

gürültü olarak ayıklanmaktadır. Şekil 3.26’da alçak geçiren bir filtre görülmektedir. 

 

ġekil 3.26 : Alçak Geçiren Filtre (Low Pass Filter). 

 

Yüksek Geçiren (High Pass) Filtre: Yüksek geçiren filtrede kesme frekansı (cut-off 

frequency- Fc) adı verilen bir eşik değerinden büyük frekansa sahip harmonik 

fonksiyonlar, periyodik fonksiyonun yeniden ifadesi için kullanılmaktadır. Frekans 

değeri Fc den küçük olan hareketler gürültü olarak ayıklanmakta ve 

söndürülmektedir, Şekil 3.27. 

 

ġekil 3.27 : Yüksek Geçiren Filtre (High Pass Filter). 

 

Band Geçiren (Band Pass) Filtre: Bant- geçiren filtreler (band-pass filter) düşük ve 

yüksek frekansları bastırarak aradaki bir frekans bandını geçirmektedir. Bant-

söndüren filtreler  (band-stop filter) ise düşük ve yüksek frekansları geçirerek aradaki 

bir frekans bandını bastırmaktadır. 
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Band geçiren filtrede belirlenen iki kesme frekansı (Fc1, Fc2) değerinin arasında kalan 

frekansa sahip harmonik fonksiyonlar, periyodik fonksiyonun yeniden ifade edilmesi 

için kullanılmaktadır. Frekans değeri Fc1 den küçük ve Fc2 den büyük olan hareketler 

gürültü olarak ayıklanmaktadır, Şekil 3.28. 

 

ġekil 3.28 : Band Geçiren Filtre (Band Pass Filter). 

 

Bant Blok (Band Block) Filtre: Bant blok filtrede belirlenen iki kesme frekansı (Fc1, 

Fc2) değerinden büyük ve küçük frekansa sahip harmonik fonksiyonlar, periyodik 

fonksiyonun yeniden ifadesi için kullanılmaktadır. Frekans değeri Fc1’den büyük ve 

Fc2’den küçük olan hareketler gürültü olarak ayıklanmaktadır, Şekil 3.29. 

 

ġekil 3.29 : Bant Blok Filtre (Band Block Filter). 

 

Bu çalısmada, ivme büyüklüklerine alçak geçiren filtre uygulanmıştır. Bu işlem 

deney sonrası yardımcı yazılımlar ile yapılmaktadır. Filtrelenecek verinin kesme 

frekansı Fourier genlik spektrumu incelendikten sonra belirlenmektedir. Aşağıda 

Matlab de uygulanan bir filre kodu verilmiştir. 
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          ġekil 3.30 : Matlabda filtre için yazılan kod. 

 

 

3.6 Sonlu Farklar Metodu 

Literatürde FDTD (Finite Difference Time Domain) olarak bilinen zamanda sonlu 

farklar yöntemi ilk kez Yee tarafından 1966 yılında ortaya atılmış ve 1980’li yılların 

sonunda kişisel bilgisayarların hız ve kapasitelerindeki büyük artış sayesinde hemen 

her türlü probleme uygulanmıştır. FDTD yöntemi analitik türev operatörün 

sayısallaştırılmasına dayanır ve kısaca sonlu farklar (FD) yöntemi olarak 

isimlendirilir. Kendisi ve türevleri her noktada sürekli olan bir f(x) fonksiyonunun 

bir t0 noktasındaki türevi, fonksiyonun o noktadaki eğimidir ve 

 

                     (3.1) 

 

olarak tanımlanır. (3.1) bağıntısında Taylor açılımı kullanılıp gerekli düzenlemeler 

yapılarak limit operatörü kaldırılırsa  

 

for i=1 
i 
data=xlsread('sine5.xlsx',i,'A2:W6000'); 
acc=data(:,6); 
fq=data(1,8); 
    Freq=50;  
order=5; 
    LF=(fq+4);  
    [b,a]=butter(order,LF/Freq);  
filt=filter(b,a,acc); 
xlswrite('sine5.xlsx', filt, i, 'P2'); 
    acc1=data(:,24); 
fq=data(1,8); 
    Freq=200;  
order=5; 
    LF=(fq+5);  
    [b,a]=butter(order,LF/Freq);  
filt=filter(b,a,acc); 
xlswrite('sine5.xlsx', filt, i, 'Y2') 
end 
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                     (3.2) 

 

şeklinde sayısal türevin tanımı elde edilir. 

 

İleri sonlu farklar yöntemi adı verilen (3.2) bağıntısındaki O(∆x)  terimi, katkılarının 

küçük olduğu varsayılan üst mertebeli terimleri göstermektedir. Sayısal türev tanımı, 

yine üst mertebeli terimlerin katkılarının küçük olduğu varsayımı ile 

 

              (3.3) 

 

şeklinde de yapılabilmektedir. (3.3) bağıntısına ise geriye sonlu farklar yöntemi adı 

verilmektedir. 

Sayısal türevdeki hata miktarını azaltmak için merkezi farklar denklemiadı verilen 

üçüncü bir yöntem de 

 

                     (3.4) 

 

şeklinde tanımlanmıştır. Merkezi farklar denkleminin açılımı 

 

               (3.5) 

 

şeklinde yapılabilir. 

Merkezi farklar denklemindeki hata diğer iki yöntemden daha küçüktür. Türev 

açılımında daha fazla sayıda nokta kullanılarak hata miktarı küçültülebilir. Bu 

çalışmada yerdeğiştirme - hız - ivme dönüşümlerinde merkezi farklar denklemi 

kullanılmıştır. 
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4.  ARI-I SARSMA MASASI PERFORMANS DENEYLERĠ 

4.1  GiriĢ 

ARI-I sarsma masasının dinamik kapasitesini ortaya çıkarmak üzere bir seri deneysel 

çalışma yapılmıştır. Boş masa durumu ile 25 kN ve 50 kN ilave ağırlık taşınan 

durumlar için gerçekleştirilen deneysel çalışmalar üç ana grupta toplanabilir. Bunlar: 

1. Harmonik yükleme deneyleri 

2. Beyaz gürültü deneyleri 

3. Gerçek deprem ivme kayıtlarıyla gerçekleştirilen deneyler 

 

4.2  ARI-I Sarsma Masasının Serbest Titresim Analizi 

Sarsma masalarına ait serbest titreşim frekanslarının uygulanacak deprem ivmesine 

ait frekans içeriklerinden yeterince uzak kalması önerilmektedir. Sollogoub (2006)'ya 

göre masaya ait frekansların (0~20 Hz) aralığının dışında olması gereklidir. 

Deneysel verilerle de karşılaştırma yapmak üzere, sarsma masası rijit tabliyesi 

SAP2000 yazılımı kullanılarak modellenmiş ve serbest titreşim analizi yapılmıştır. 

30 mm kalınlıklı çelik üst levha ve nervür kirişi olarak çalışan düşey plakalar plak ve 

levha türü sonlu elemanlar ile modellenmiştir. Oluşturulan sonlu eleman modeli 

Şekil 4.1 de verilmiştir. Modelde, X masanın hareket doğrultusunu, Y ona dik olan 

doğrultuyu, Z ise düşey doğrultuyu ifade etmektedir. Masanın kendi öz ağırlığı 

programa otomatik olarak hesaplatıldığında 2.8 ton değerine ulaşılmıştır. Bu değer 

imalat aşamasında belirlenen masa öz ağırlığı ile oldukça uyumludur. Masa altında 

hareket doğrultusunda yer alan 6 adet kayıcı tekerlek mekanizması, kayıcı mesnet 

olarak tanımlanmıştır. 
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ġekil 4.1 :  Sarsma tablası matematik modeli. 

 

Ritz vektörleri kullanılarak gerçekleştirilen modal analiz sonucunda elde edilen 

titreşim periyotları ile kütle katılım oranları Çizelge 4.1 de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.1:Sarsma tablası frekansları ve yığışımlı kütle katılım oranları 

No Peryot SumUX SumUY SumUZ SumRX SumRY SumRZ 

        

1 0.005197 0.0000 0.2252 0.0000 0.3767 0.0000 0.2357 

2 0.005194 0.9426 0.2252 0.0003 0.3767 0.0035 0.2357 

3 0.004071 0.9426 0.2253 0.0003 0.7394 0.0035 0.399 

4 0.003963 0.9446 0.2253 0.7159 0.7394 0.0061 0.399 

5 0.003643 0.9629 0.2253 0.7890 0.7394 0.0539 0.399 

6 0.003539 0.9658 0.2253 0.7919 0.7394 0.4097 0.399 

7 0.003408 0.9658 0.4027 0.7919 0.8066 0.4097 0.5144 

8 0.003299 0.9717 0.4027 0.7942 0.8066 0.6365 0.5144 

9 0.002999 0.9717 0.6351 0.7942 0.807 0.6365 0.7236 

10 0.002654 0.972 0.6351 0.8284 0.807 0.6376 0.7236 

11 0.002488 0.9728 0.6351 0.9115 0.807 0.6552 0.7236 

12 0.002486 0.9728 0.8709 0.9115 0.9338 0.6552 0.7258 
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Masanın hareket doğrultusunda elde edilen 2.titreşim modu frekansı 192.5 Hz, düşey 

titreşimin ağırlıklı olduğu 4. mod için elde edilen frekans da 252.3 Hz dir. 2 ve 4 

mod biçimleri Şekil 4.2 de verilmiştir. 

Mod #2 

 

Mod#4 
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ġekil 4.2 :  Sarsma masası mod biçimleri. 
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Boş masa durumunda, beyaz gürültü etkisinde masa üzerine yerleştirilen ivme ölçer 

ile kaydedilen verinin frekans ortamına dönüştürülmesiyle elde edilen grafik de Şekil 

4.2 de verilmiştir. Piklerin 190 - 193 Hz aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu 

aralık sayısal yolla belirlenen 2. Moda karşı gelmektedir.  

 

4.3  ARI-I Sarsma Masasının Etkin Kullanım Sınırlarının Belirlenmesine 

Yönelik Deneysel ÇalıĢmalar 

ARI-I Sarsma Masasının etkin kullanım sınırlarının belirlenmesi amacıyla boş masa, 

25 kN ve 50 kN yük durumları için deneyler gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 

kullanılan çelik levha grupları masaya rijit olarak bağlanmıştır. 

.  

ġekil 4.3 : ARI-I Sarsma masası 25 kN yük altında. 

 

 

ġekil 4.4 : ARI-I Sarsma masası 50 kN yük altında. 
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Etkin kullanım sınırlarının belirlenmesi amacıyla üç grup deney yapılmıştır. Bunlar;  

1. Harmonik yükleme deneyleri 

2. Beyaz gürültü deneyleri 

3. Gerçek deprem ivme kayıtlarıyla gerçekleştirilen deneyler 

 

olarak sıralanabilir. 

 

Harmonik yükleme fonkiyonu olarak kullanılan sinüs kayıtları oluşturulurken; 

 

 Yerdeğiştirme genlikleri olarak 10 mm, 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 

mm, 125 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 275 

mm, 300 mm, 

 Frekans değerleri olarak 0.1 Hz, 0.2 Hz, 0.4 Hz,0.8 Hz, 1 Hz, 1.5 Hz, 2  Hz, 

2.5 Hz, 3 Hz, 3.5 Hz, 4 Hz, 4.5 Hz, 5 Hz, 6 Hz, 7 Hz, 8 Hz, 9 Hz, 10 Hz, 11 

Hz, 12 Hz, 

 

olarak seçilmiştir, Şekil 4.5. 

 

Yukarıda verilen frekans ve yerdeğiştirme genliği bileşenleriyle tanımlanan her 

harmonik hareket 20 çevrim olarak tekrarlanmıştır. Bu seçim, özellikle büyük 

genlikli yerdeğiştirme durumlarında konservatif tarafta kalmaktadır. Hidrlik 

sistemdeki basınçlı tüplerde yer alan yağ, 20 çevrimlik büyük yerdeğiştirme 

çevrimlerine yetemeyebilmektedir.  

 

ġekil 4.5 : Tipik bir harmonik fonksiyon. 
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Harmonik fonksiyon sarsma masasına etkitildiğinde geri dönüş (feed back) sinyali ile 

komut (comand) sinyali arasındaki göreli fark %50 den büyük olduğunda, 

uygulamanın başarılı olmadığı  kabul edilmiştir. Ancak büyük yerdeğiştirme 

durumlarında masanın sınırlı sayıda büyük çevrim oluşturma potansiyeli olduğu da 

dikkate alınmalıdır.  

ARI-I sarsma masası 0, 25 ve 50 kN luk yükleme durumları için, yukarıda 

tanımlanan harmonik fonksiyonlar ile koşturulduğunda başarılı sonuç alınabilen 

durumlar Çizelge 4.1 de işaretlenmiştir. Matris formunda verilen grafiklerde yatay 

aks frekansa düşey aks ise yerdeğiştirmeye karşı gelmektedir. Satır ve sütunların 

kesiştiği hücrelerde yer alan "x" uygulamanın başarılı olduğunu göstermektedir. 
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Çizelge 4.1 : ARI-I sarsma masasında başarılı uygulama yapılan durumlar. 
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4.4 Bir Harmonik Fonksiyon Ġçin GerçekleĢtirilen Deneyler 

Yapılan toplam 333 adet harmonik yükleme deneyini açıklamak üzere, 50 kN 

yükleme varken 0.8 Hz frekans ve 50 mm yerdeğiştirme durumu için tanımlanmış 

harmonik yükleme fonksiyonuna ait deney ayrıntılı olarak anlatılmıştır, Şekil 4.6. 

 

ġekil 4.6 : Sarsma masası üzerinde 50 kN luk yükleme durumu. 

 

Masa, Şekil 4.7 de verilen ±50 mm genlik ve 0.8 Hz frekanslı sinüzoidal 

yerdeğiştirme fonksiyonu etkisinde denenmiştir. Toplam 20 çevrim 25 saniye 

boyunca uygulanmış, yerdeğiştirme ve ivme ölçüm cihazları ile kayıt alınmıştır. 

 

 

ġekil 4.7 : 0.8 Hz frekans ve 50 mm yerdeğiştirme genlikli sinüs fonksiyonu; 

komut ( —) ve geri dönüş ( —) verileri. 
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Şekil 4.7 daha yakından incelendiğinde, komut ve cevap eğrileri arasında küçük bir 

faz farkı olduğu görülmektedir, Şekil 4.8. 

 

 

ġekil 4.8 : 0.8 Hz frekans ve 50 mm yerdeğiştirme genlikli sinüs fonksiyonu (5-10 

sn arası); komut ( —) ve geri dönüş ( —) verileri. 

Yerdeğiştirme verisi Bölüm 4.5.3’te anlatılan sonlu farklar metodu kullanılarak hız 

verisine dönüştürülmüştür, Şekil 4.9. 

 

ġekil 4.9 : Hız fonksiyonları, komut ( — ) ve geri dönüş ( — ) verisi. 

Grafik daha yakından incelendiğinde, özellikle pik bölgelerinde küçük farklılıkların 

olduğu görülmektedir, Şekil 4.10. 
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ġekil 4.10 : Hız fonksiyonları (5-10 sn arası), komut ( — ) ve cevap ( — ) verisi. 

 

Hız verisi sonlu farklar metodu kullanarak ivme verisine dönüştürülmüştür, Şekil 

4.11. Bu durumda komut ve cevap arasındaki farkın büyüdüğü açık olarak 

görülmektedir. 

 

ġekil 4.11 : İvme fonksiyonları; komut ( — ) ve geri dönüş ( — ) verisi. 

 

Grafik daha yakından incelendiğinde, her iki sinyalde yüksek frekanslı gürültü etkisi 

hissedilmektedir, Şekil 4.12. 
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ġekil 4.12 : İvme fonksiyonları (5-10 sn arası), komut ( — ) ve cevap ( — ) verisi 

 

Sonlu farklar yöntemiyle yerdeğiştirme verisinden üretilen ivme fonksiyonu, masa 

üzerine bağlanan ve doğrudan ivme ölçen aletsel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. İvme 

ölçerden elde edilen sinyalde bulunan gürültü filtre edilerek veriden 

uzaklaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Şekil 4.13 de karşılaştırılmıştır.  

 

 

ġekil 4.13 : Üretilen ve ölçülen ivme büyüklükleri (5-10 sn arası), komut ( — ) ve 

filtre uygulanmış ölçüm ( — ) verisi 

 

Grafiklerin genel olarak uyumlu olduğu görülmektedir.  
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4.5 BaĢarısız Deney 

Masanın sinyal uygulamadaki başarı ölçütü motor sürücünün güç durumuna göre 

değerlendirilmiştir. Uygulama esnasında komut ve geri dönüş değerleri arasındaki 

fark %50 göreli fark sınırını aşarsa, uygulama başarısız kabul edilmiştir.  

Örnek olarak 9 Hz frekans,  50 mm yerdeğiştirme ve 25 kN yük ile uygulanan deney 

komut ve geri dönüş değerleri Şekil 4.14 de karşılaştıılmıştır. Şekilde görüldüğü gibi, 

komut ve geri dönüş değerlerinin arasında fark %57 olarak hesaplanmış ve deney 

başarısız olarak değerlendirilmiştir.  

 

 

ġekil 4.14 : 9 Hz frekans, 25mm yerdeğiştirme durumu (2-4 sn arası), komut ( — ) 

ve cevap ( — ) verileri. 

 

4.6   Kullanım (performans) Sınırları 

Bu veriler kullanılarak sarsma masasının boş, 25 kN ve 50 kN luk yükleme etkisinde 

başarıyla uygulayabildiği yerdeğiştirme, hız ve ivme sınırları belirlenmiştir. 

Yerdeğiştirme, hız ve ivme grafiklerinde sınır eğrileri oluşturularak grafikler 

üzerinde verilmiştir. 
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4.6.1  Sarsma tablasının boĢ durumunda performans sınırları: 

 

 

ġekil 4.15 : Sarsma tablası boş durumunda yerdeğiştirme sınırları. 

 

 

ġekil 4.16 : Sarsma tablası boş durumunda hız sınırları. 
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ġekil 4.17 : Sarsma tablası boş durumunda ivme sınırları. 

 
Elde edilen veriler kullanılarak performans grafiği gösteriminde genel bir yol olan 

sarsma tablası üç parçalı (tripartite) grafiği sonuçlar bölümünde verilmiştir.  

 

4.6.2  Sarsma tablasının 25 kN yük için performans sınırları: 

 

 

ġekil 4.18 :Sarsma tablası 25 kN yük altında deplasman sınırları. 

 



49 

 

ġekil 4.19 : Sarsma tablası 25 kN yük altında hız sınırları. 

 

 

ġekil 4.20 : Sarsma tablası 25 kN yük altında ivme sınırları. 
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4.6.3 Sarsma tablasının 50 kN yük için performans sınırları 

 

 

ġekil 4.21 : Sarsma tablası 50 kN yük altında deplasman sınırları. 

 

 

ġekil 4.22 : Sarsma tablası 50 kN yük altında hız sınırları. 
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ġekil 4.23 : Sarsma tablası 50 kN yük altında ivme sınırları. 

 

4.7   Gerçek Deprem Uygulaması 

Seçilen bir yer hareketi etkisinde sarsma masasının performansı test edilmiştir. Bu 

amaçla 1940 El Centro deprem kaydı kullanılmıştır. Şekil 4.24 de söz konusu 

depremin ivme verisi ve ondan elde edilen hız ve yerdeğiştirme verileri yer 

almaktadır.  

 

ġekil 4.24 : 1940 El Centro depreminin ivme kaydı ile hesaplanan hızıve 

deplasmanı. 
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Komut olarak masaya gönderilen ve masadan ölçülen yerdeğiştirme büyüklükleri 

Şekil 4.25 de karşılaştırılmıştır. Yerdeğiştirme grafiklerinin oldukça uyumlu 

oldukları görülmektedir. 

 

 
 

ġekil 4.25 : El Centro deprem kaydı için yerdeğiştirme komut ve cevap ilişkisi, 

komut ( — ) ve cevap ( — ) verileri. 

 

 

Hedef ivme kaydı ile ölçülen ivme kaydı karşılaştırması Şekil 4.26 da yapılmıştır.  

 

 
 

ġekil 4.26 : El Centro deprem kaydı için, hedef ivme fonksiyonu ile ölçülen ivme 

fonksiyonunun karşılaştırması, hedef ivme ( — ) ve ölçülen ivme ( — ) 

verisi 
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Grafiklere daha yakından bakıldığında, gürültü kaynaklı küçük farklılıkların 

bulunduğu ancak genel formlarının çok benzer olduğu görülmektedir, Şekil 4.27. 

 

 
 

ġekil 4.27: El Centro deprem kaydı için, hedef ivme fonksiyonu ile ölçülen ivme 

fonksiyonunun karşılaştırması (2-5 sn arası); hedef ivme ( — ) ve ölçülen 

ivme ( — ). 

 

 

Hedef ivme kaydı ile ölçülen ivme kaydına filtre uygulanması halinde elde edilen 

sonuç Şekil 4.28 ve Şekil 4.29 da karşılaştırılmıştır.  

 

 
 

ġekil 4.28 : El Centro deprem kaydı için, hedef ivme fonksiyonu ile filtre edilmiş 

ölçülen ivme fonksiyonunun karşılaştırması; filtre uygulanmış ölçülen 

ivme kaydı ( — ), hedef ivme kaydı( — ). 
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ġekil 4.29 : El Centro deprem kaydı için, hedef ivme fonksiyonu ile filtre edilmiş 

ölçülen ivme fonksiyonunun karşılaştırması (25-30 sn ler arası); filtre 

uygulanmış ölçülen ivme kaydı ( — ), hedef ivme kaydı( — ). 

 

Hedef ivme kaydı için yapılan Fourier dönüşümünde pik olarak 1.1719 Hz değeri 

elde edilmiştir. Sarsma masası üzerine yerleştirilen ivme ölçerden alınan veri için 

Fourier dönüşümü yapıldığında aynı pik değere erişilmiştir, Şekil 4.30 ve Şekil 4.31.  

 
ġekil 4.30 : El Centro ivme kaydına ait Fourier spektrumu. 
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ġekil 4.31 : El Centro depreminin uygulanması sonucu masadan ölçülen ivme 

kaydına ait Fourier spektrumu. 

 

4.8 Beyaz Gürültü ( white noise ) Uygulaması 

Sarsma tablası deneylerinde karşılaşılan temel problemlerden biri yörünge takip 

problemidir. Yörünge takip işlemi, sarsma tablasının kendisine gönderilen sinyali 

takip edebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Problemin nedeni olarak sarsma 

tablasını oluşturan bileşenlerin karmaşıklığı, bu bileşenlerin birbiriyle olan etkileşimi 

ve numune-tabla etkileşimi gösterilebilir. Yörünge takibi için, PID tabanlı yer 

değiştirme kontrolü, adaptif kontrol, PID + feedforward etkili ve offline iterasyon 

tabanlı yöntemler kullanılmaktadır (Luco et al., 2010). 

Çalışmalarda offline iterasyon tekniğinin geniş bantlı beyaz gürültü (white noise) 

türünde rastgele sinyallerin takibinde gösterdiği performans araştırılmıştır. Offline 

iterasyon tekniğinde ilk olarak masaya gönderilen girdi (input) sinyali ile masanın 

dinamik özelliklerinin tersini yansıtan geri-transfer fonksiyonu (inverse transfer 

function) frekans tanım alanında çarpılarak yeni bir sinyal elde edilir. Elde edilen 

sinyal zaman tanım alanına dönüştürülerek değiştirilmiş input sinyali elde edilir 

(Twitchell and Symans, 2003). Değiştirilmiş input sinyali sarsıcıya gönderildiğinde 

sarsıcının ileri transfer fonksiyonu (forward transfer function) üzerinden geçerek 

input sinyali oluşumunu olumsuz yönde etkileyen ve ileri transfer fonksiyonu ile 

karakterize edilen dinamik özelliklerinin kompanse edilmesi mümkün olmaktadır. 

Transfer fonksiyonu elektronik devreler ve sistemler için kullanılan bir terimdir. 

Sistem ne kadar karmaşık olursa olsun, girişi ve çıkışı arasında bir ilişki söz 
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konusudur. Bu ilişkiyi de transfer fonksiyonu adı verilir. Kabaca çıkış sinyalinin giriş 

sinyaline oranı olarak tanımlanabilir, Şekil 4.32. 

 

ġekil 4.32 : Lineer ve zamanla değişmeyen sistemler. 

 

Deneysel yolla masanın transfer fonksiyonunun elde edilmesi için Welch yöntemi 

kullanılmıştır. 

 

                                                                                           (4.1) 

 

Burada ,  ve  ise sırasıyla Welch yöntemi ile hesaplanan öz- ve 

çapraz-spektral yoğunluk fonksiyonlarıdır. Matlab’de üretilen beyaz gürültü 

fonksiyonu Şekil 4.33 de verilmiştir . Beyaz gürültü fonksiyonu içerisinde farklı 

frekans değerlerine sahip çevrimler yer almaktadır. 

 

 

ġekil 4.33 : Beyaz gürültü fonksiyonu. 

 

ARI-I sarsma masasına 0, 25 ve 50 kN yükleme durumları için Şekil 4.33 de verilen 

beyaz gürültü etkitilmiştir. Masa hizasında gerçekleşen yerdeğiştirmeler Şekil 4.34, 

4.35 ve 4.36 da verilmiştir. Tüm kayıtların iki uç bölgesinde yer alan ve beyaz 

gürültü karakterinden uzak olan bölümleri silindikten sonra kullanılmıştır. 
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ġekil 4.34 : Boş masa durumunda beyaz gürültü fonksiyonuna cevap. 

 

 

ġekil 4.35 : 25 kN luk yük durumunda beyaz gürültü fonksiyonuna cevap. 

 

 

ġekil 4.36 : 50 kN luk yük durumunda beyaz gürültü fonksiyonuna cevap. 

 

Şekil 4.37 de açık kodu verilen Matlab yazılımı kullanılarak yerdeğiştirmenin 

transfer fonksiyonu elde edilmiştir. 
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ġekil 4.37 : Transfer fonksiyonu oluşturan Matlab kodu. 

Giriş işaretinin öz-güç spekrumu Şekik 4.38 de verilmiştir. 

 

ġekil 4.38 : Sistem girişindeki gürültü işaretinin öz-güç spektrumu. 

clear 

close all 

 load dis0.txt-ascii 

  load disp2.txt-ascii 

   load disp5.txt-ascii 

 dis0=dis0(275:3200,:); 

 disp2=disp2(185:3210,:); 

 disp5=disp5(100:3220,:);  

 [Pxy,f]=csd(dis0(:,1),dis0(:,2),128,50,hanning(128)); 

[Pxx,f]=psd(dis0(:,1),128,50,hanning(128)); 

figure 

semilogy(f,Pxx) 

% figure 

% semilogy(f(1:32),abs(Pxy(1:32)./Pxx(1:32))) 

figure 

loglog(f(1:32),abs(Pxy(1:32)./Pxx(1:32))) 

[Pxy,f]=csd(disp2(:,1),disp2(:,2),128,50,hanning(128),'nove

rlap');  

[Pxx,f]=psd(disp2(:,1),128,50,hanning(128),'noverlap'); 

% figure 

% semilogy(f(1:32),abs(Pxy(1:32)./Pxx(1:32))) 

figure 

loglog(f(1:32),abs(Pxy(1:32)./Pxx(1:32))) 

[Pxy,f]=csd(disp5(:,1),disp5(:,2),128,50,hanning(128),'nove

rlap');  

[Pxx,f]=psd(disp5(:,1),128,50,hanning(128),'noverlap'); 

% figure 

% semilogy(f(1:32),abs(Pxy(1:32)./Pxx(1:32))) 

figure 

loglog(f(1:32),abs(Pxy(1:32)./Pxx(1:32))) 

%figure 

%plot(f,angle(Pxy./Pxx)*180/pi) 
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Şekilden izlendiği gibi, beyaz gürültü 12 Hz e kadar sabit enerji ve gerçek beyaz 

gürültü özelliklerine sahiptir. Bundan dolayı transfer fonksiyonları 0-12 Hz frekans 

aralığında incelenmiştir. 

0, 25 ve 50 kN yükleme durumları için elde edilen transfer fonksiyonları logaritmik 

ölçekte çizilmiş olarak Şekil 4.39, 4.40 ve 4.41 de verilmiştir. Grafiklerde yüksek 

frekanslarda gözlenen bozulmalar, sarsma masasına ideal beyaz gürültünün 

etkitilemeyişinden kaynaklanmaktadır. 

 

ġekil 4.39 : Boş masa durumunda transfer fonksiyonu. 

 

ġekil 4.40 : 25kN yük durumunda transfer fonksiyonu. 
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ġekil 4.41 : 50kN yük durumunda transfer fonksiyonu. 

 

Üç ayrı durum için elde edilen transfer fonksiyonları Şekil 4.42 de birlikte 

verilmiştir. Yükleme durumunun transfer fonksiyonlarının şeklini önemli ölçüde 

değiştirmediği görülmektedir. 

Sarsma masasında yapılacak deneylerde, masa üzerine numune bağlandıktan sonra 

elde edilecek transfer fonksiyonlarının Şekil 4.42 de verilenlerden farkı, çalışılan 

numunenin etkisi olarak yorumlanacaktır. 
 

 

ġekil 4.42 : Farklı yükleme durumları için transfer fonksiyonları. 
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5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME 

ARI-I Sarsma Masası üzerinde gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda, boş, 25kN ve 

50kN yükleme durumları için performans eğrileri oluşturulmuştur. Grafikler üç 

parçalı (tripartite) formda hazırlanarak Şekil 5.1, 5.2 ve 5.3 de verilmiştir. 
 

 

ġekil 5.1 : Sarsma masası boş durum için performans grafiği. 

 

Şekil 5.1 den görüldüğü gibi boş masa durumunda, masa 0~8 Hz aralığında verimli 

olarak çalısabilmektedir. Kullanışlı ivme sınırı ±2.4 g (g=9.81 m/s
2
), hız sınırı ±125 

cm/s ve yerdeğiştirme sınırı da ±30 cm olarak elde edilmiştir. 
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ġekil 5.2 : Sarsma masası 25 kN yükleme durumu için performans grafiği. 

 

25 kN yükleme durumunda, Şekil 5.2 den görüldüğü gibi sarsma tablası 0~6 Hz 

aralığında verimli olarak çalışabilmektedir. Kullanışlı ivme sınırı ±2g (g=9.81 m/s
2
), 

hız sınırı ±125 cm/s ve yerdeğiştirme sınırı da ±30 cm dir. 

 

ġekil 5.3 : Sarsma masası 50kN yükleme durumu için performans grafiği. 
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Şekil 5.3 den görüldüğü gibi, 50 kN yükleme durumunda sarsma masası 0~6 Hz 

aralığında verimli olarak çalışabilmektedir. Kullanışlı ivme sınırı ±1.3g (g=9.81 

m/s
2
), hız sınırı ±125 cm/s ve yerdeğiştirme sınırı da ±30 cm olarak belirlenmiştir. 

Farklı yükleme durumları için oluşturulan transfer fonksiyonları sistem özelliklerinde 

olabilecek değişikliklerin tesbit edilmesinde kullanılacaktır. 

Sunulan performans grafiklerinin oluşturulmasında kullanılan 20 çevrimlik harmonik 

fonksiyon yerine çevrim sayısı daha az olan alternatif bir fonksiyonun kullanıldığı bir 

çalışmanın gerçekleştirilmesi önerilir. 
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