
 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

DRAIN2DX BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE LİNEER OLMAYAN HESAP 

VE DUVARLARI FRP İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME DÜZLEM 

ÇERÇEVELERİN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

İnş. Müh. Nur Berker EREN 

 

HAZİRAN 2005 

 

Anabilim Dalı : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

 

Programı  : DEPREM MÜHENDİSLİĞİ 

 



 
ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

DRAIN2DX BĠLGĠSAYAR PROGRAMI ĠLE LĠNEER OLMAYAN HESAP 

VE DUVARLARI FRP ĠLE GÜÇLENDĠRĠLMĠġ BETONARME DÜZLEM 

ÇERÇEVELERĠN DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

ĠnĢ. Müh. Nur Berker EREN 

501021208 

HAZĠRAN 2005 

 

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih :    9 Mayıs 2005 

Tezin Savunulduğu Tarih :  2 Haziran 2005 

 

 

Tez DanıĢmanı : Doç.Dr. Engin ORAKDÖĞEN 

Diğer Jüri Üyeleri Doç.Dr. Alper ĠLKĠ (Ġ.T.Ü.) 

 Doç.Dr. Oğuz Cem ÇELĠK (Ġ.T.Ü.) 

  

  

 



 ii 

ÖNSÖZ 
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DRAIN2DX BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE LİNEER OLMAYAN HESAP 

VE DUVARLARI FRP İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME DÜZLEM 

ÇERÇEVELERİN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

ÖZET 

 

Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, DRAIN2DX bilgisayar programı ile 

lineer olmayan hesap ve duvarları FRP(Fiber Reinforced Polymer) ile 

güçlendirilmiş bölme duvarlı çerçevelerin davranışları incelenmiştir. 

 

DRAIN2DX programı, açık kodlu olması sayesinde yeni kodların yazılmasına 

olanak sağlayan ve kullanıcıların programı amaçlarına uygun şekilde geliştirmelerini 

mümkün kılan bir bilgisayar programıdır. Düzlem çerçeve sistemlerin hesabı için 

geliştirilmiş olan program, içerdiği analiz türleri bakımından da oldukça geniş bir 

kapasiteye sahiptir. Akademik çalışmalarda bu özellikleri nedeni ile oldukça tercih 

edilen bir programdır.  

 

Genelde kullanılan hesap yöntemlerinde bölme duvarlarının etkileri ihmal 

edilmesine rağmen, yapı sistemlerinin davranışını, yanal rijitliklerinde ve yük taşıma 

kapasitelerinde neden oldukları artışlar nedeni ile önemli derecede etkilemektedirler. 

Bu nedenle bu tez kapsamında dolgu duvarlarının, betonarme düzlem çerçevelerin 

lineer olmayan davranışlarına etkilerinin incelenmesinde yarar görülmüştür. 

 

Tez kapsamında incelenen yapı sistemlerinin doğrusal olmayan davranışlarının daha 

önce yapılmış olan deneysel çalışmalarla ortaya konulmuş olması, DRAIN2DX 

programı ile yapılan kuramsal çözümlemelerin doğruluğunun kontrol edilmesine 

olanak sağlamıştır. 

 

Birinci bölümde, DRAIN2DX programının çalışma prensibi hakkında bilgiler 

verilmiş, bünyesinde barındırdığı eleman modellerinden betonarme kolon-kirişler ve 

dolgu duvarlar için tez kapsamında kullanılmakta olanlar, detaylı bir şekilde 

açıklanmıştır. 

    

İkinci bölümde, DRAIN2DX programı ile betonarme bir kolon sisteminin lineer 

olmayan statik analizi gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar, daha önce yapılmış 

olan deneysel çalışma sonuçları ile karşılaştırılarak doğruluğu kontrol edilmiştir. 

DRAIN2DX ile analizde uygulanan her bir  adım, programın kullanımının iyi 

anlaşılması bakımından detaylı bir şekilde açıklanmıştır.  

 

Üçüncü bölümde, DRAIN2DX programı ile dolgu duvarsız betonarme bir düzlem 

çerçeve sistemin lineer olmayan statik analizi gerçekleştirilmiş ve elde edilen 

sonuçlar, daha önce yapılmış olan deneysel çalışma sonuçları ile karşılaştırılarak 

doğruluğu kontrol edilmiştir. DRAIN2DX ile analizde önceki bölümlerde 

değinilmemiş olan konulara yer verilmiştir.  
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Dördüncü, bölümde DRAIN2DX programı ile dolgu duvarlı betonarme bir düzlem 

çerçeve sistemin lineer olmayan statik analizi gerçekleştirilmiş ve elde edilen 

sonuçlar, daha önce yapılmış olan deneysel çalışma sonuçları ile karşılaştırılarak 

doğruluğu kontrol edilmiştir. DRAIN2DX ile analizde önceki bölümlerde 

değinilmemiş olan konulara yer verilmiştir.  

 

Beşinci, bölümde DRAIN2DX programı ile FRP kullanılarak güçlendirilmiş dolgu 

duvarlı betonarme bir düzlem çerçeve sistemin lineer olmayan statik analizi 

gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar, daha önce yapılmış olan deneysel çalışma 

sonuçları ile karşılaştırılarak doğruluğu kontrol edilmiştir. DRAIN2DX ile analizde 

önceki bölümlerde değinilmemiş olan konulara yer verilmiştir.  

 

Altıncı, bölümde 4 katlı betonarme hastane binasından x doğrultusunda çıkartılmış 

olan C aksı çerçevesinin duvarsız, duvarlı ve duvarlarının FRP ile güçlendirilmiş 

olması durumları için DRAIN2DX programı ile lineer olmayan itme hesapları 

yapılmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır. 

 

Yedinci bölümde, dolgu duvarlarının FRP’li ve FRP’siz durumları için matematiksel 

olarak modellenmeleri ile ilgili olarak kaynak araştırılması yapılmış ve elde edilen 

veriler detaylı olarak açıklanmıştır.  
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NONLINEAR ANALYSES BY USING THE COMPUTER PROGRAM 

DRAIN2DX AND EVALUATION OF THE BEHAVIOR OF FRP 

STRENGTHENED BRICK-INFILLED REINFORCED CONCRETE 

FRAMES 

SUMMARY 

 

Throughout this study presented as a postgraduate thesis, nonlinear analysis with 

DRAIN2DX and FRP strengthened brick-infilled reinforced concrete frame 

behavior are subject to research. 

 

DRAIN2DX is an open-code computer program so that the users can write new 

codes and develop the program according to their goal. DRAIN2DX, designed for 

the analyses of two dimensional frame systems, has a broad capability in the aspect 

of including several types of analysis. As a result of these features this program is 

widely preferred in academic researches. 

 

In general analysis methods neglect the effect of brick-infill walls; however, brick-

infill walls have a significant effect on increasing the lateral stiffness and load 

carrying capacity of the system. Therefore, in this thesis surveying the nonlinear 

behavior of brick-infilled frames is decided  to be beneficial. 

 

The nonlinear behavior of structural systems which are subjected to calculations in 

this thesis, have been surveyed by experimental studies before. Therefore, it was 

eased to check the theoretical solutions performed with DRAIN2DX. 

 

In the first chapter, information about the analysis principles of DRAIN2DX are 

presented, the element models such as concrete columns-beams and brick-infill 

walls which are used in this thesis are explained in detail. 

 

In the second chapter, a nonlinear statical analysis of a reinforced concrete column 

is performed and the reliability of the results is checked by comparing to the former 

experimental study conclusions. Each step that is executed in analysis with 

DRAIN2DX  is explained in detail in order to clarify the use of the  program. 

 

In the third chapter, the nonlinear statical analysis of two dimensional frame system 

without brick-infill wall is performed and the reliability of the results is checked by 

comparing to the former experimental study conclusions. In analysis with 

DRAIN2DX the subjects which were not mentioned before are provided. 

 

In the fourth chapter, the nonlinear statical analysis of two dimensional frame 

system with brick-infill wall is performed and the reliability of the results is checked 

by comparing to the former experimental study conclusions. In analysis with 

DRAIN2DX the subjects which were not mentioned before are provided. 

 



 xix 

In the fifth chapter, the nonlinear statical analysis of a frame system with brick-infill 

wall strengthened with FRP(Fiber Reinforced Polymer) is performed and the 

reliability of the results is checked by comparing to the former experimental study 

conclusions. In analysis with DRAIN2DX the subjects which were not mentioned 

before are provided. 

 

In the sixth chapter, a 6 bay reinforced concrete frame located on the C axe of a 4 

storey hospital building is taken into account and a number of nonlinear pushover 

analysis are performed for the C axe frame to be bare, infilled with walls and infilled 

with FRP strengthened walls.  

 

In the seventh chapter, numerical methods for the mathematical modeling of the 

infill walls which are reinforced/not reinforced by FRP are explained in order to be 

used throughout this study presented as a postgraduate thesis.     
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1.  DRAIN2DX PROGRAMI  

DRAIN2DX programı [1,2], Şekil 1.1’de gösterildiği gibi, verileri yöneten ve 

analizleri kontrol eden bir ana program ile eleman bazındaki detayları kontrol eden 

ve her bir eleman için ayrı kapsamlarda yazılmış olan eleman programlarından 

meydana gelmektedir. Ana program ile eleman programları arasındaki bilgi 

alışverişi, her eleman tipi için aynı olan bir arayüz aracılığı ile 

gerçekleştirilmektedir. Ana program, bu arayüzden iletilen bilgiler dışında 

elemanlar hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir.  Bu sayede yeni eleman 

programları yazılarak DRAIN2DX programı amaca göre geliştirilebilmektedir.  

Programa bilgi girişi, basit metin editörleri ile kullanım kılavuzunda belirtilen 

düzende, sistem bilgilerini içeren verilerin bir dosyaya yazılması ve bu dosyanın 

DRAIN.INP adıyla saklanması ile yapılmaktadır.  Daha sonra DRAIN2DX’in 

“.EXE” uzantılı programı çalıştırılarak, DRAIN.INP dosyasının okutulması 

sağlanmakta, sistem verilerinin program tarafından okunması ile analizler 

gerçekleştirilmektedir.  Analiz sona erdiğinde sonuçları içeren çeşitli metin 

dosyaları üretilmekte ve bu dosyalar metin editörleri kullanılarak okunabilmektedir.  

İstenilirse bu dosyalar MSEXCEL  türü programlara aktarılarak grafik haline 

getirilebilmekte ve görsel sonuçlar elde edilebilmektedir.  

1.1.  DRAIN2DX PROGRAMINDA YAPI SİSTEMLERİNİN 

MODELLENMESİ 

Yapı sistemlerinin söz konusu programla modellenmesi için, düğüm noktalarında 

birleşen iki boyutlu ve lineer olmayan davranışı dikkate alabilen elemanlar 

kullanılmaktadır.  DRAIN2DX programı bünyesindeki elemanlar Şekil 1.1’de 

görülmektedir. 

Düğüm noktaları numaralandırılır, numaralamanın belirli bir sıraya göre yapılması 

gerekmemektedir. Aksi belirtilmedikçe her düğüm noktasında iki ötelenme ve bir 
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dönme serbestlik derecesi vardır.  Gerekli olması durumunda düğüm noktalarının 

yer değiştirmeleri eşitlenebilir veya sınırlandırılabilir.  

Yapı elemanları gruplar halinde tanımlanmalıdır ve her bir gruptaki elemanlar aynı 

tipte olmalıdır. Fakat aynı tipteki elemanlar farklı gruplar altında tanımlanabilir. 

Her bir gruptaki yapı elemanları sıra ile numaralandırılmalıdır.  Program, yapıdaki 

herhangi bir elemanı o elemanın grup numarası ve kendisine atanan eleman 

numarası ile tanımaktadır. 

Kütleler düğüm noktalarında toplanmış olarak tanımlanır ve kütle matrisi 

diyagonaldir. 

 

DRAIN2DX
Ana Program 

Eleman No:15

Plastik şekil değiştirmelerin

eleman enkesit alanında ve 

eleman boyu doğrultusunda

yayılı olduğu varsayımı

Eleman No:02

Plastik şekil değiştirmelerin

eleman uçlarında plastik mafsallarda

toplandığı varsayımı

(Kesit akma-yüzeyi

bağıntılarını kullanır )

Eleman No:01 

Elastik Olmayan

Kafes Çubuğu Elemanı

(Eksenel Kuvvet taşır)

Eleman No:07

Plastik şekil değiştirmelerin

eleman uçlarında plastik mafsallarda

toplandığı varsayımı

(Kesit moment-eğrilik 

bağıntılarını kullanır)

Eleman No:09

Basınç yada Çekme

Bağlantı Elemanı

(Eksenel Kuvvet taşır)

Eleman No:04 

Elastik Olmayan

Basit Noktasal Bağlantı Elemanı

(Yatay,düşey ve dönme

yönünde kuvvet taşır)

Eleman No:06

Elastik Panel Elemanı

Eleman No:10 

Elastik Olmayan

Noktasal Bağlantı Elemanı

(Element 04’ün

gelişmiş versiyonu)

DRAIN2DX
Eleman Programları Arayüzü

DRAIN2DX
Ana Program 

Eleman No:15

Plastik şekil değiştirmelerin

eleman enkesit alanında ve 

eleman boyu doğrultusunda

yayılı olduğu varsayımı

Eleman No:02

Plastik şekil değiştirmelerin

eleman uçlarında plastik mafsallarda

toplandığı varsayımı

(Kesit akma-yüzeyi

bağıntılarını kullanır )

Eleman No:01 

Elastik Olmayan

Kafes Çubuğu Elemanı

(Eksenel Kuvvet taşır)

Eleman No:07

Plastik şekil değiştirmelerin

eleman uçlarında plastik mafsallarda

toplandığı varsayımı

(Kesit moment-eğrilik 

bağıntılarını kullanır)

Eleman No:09

Basınç yada Çekme

Bağlantı Elemanı

(Eksenel Kuvvet taşır)

Eleman No:04 

Elastik Olmayan

Basit Noktasal Bağlantı Elemanı

(Yatay,düşey ve dönme

yönünde kuvvet taşır)

Eleman No:06

Elastik Panel Elemanı

Eleman No:10 

Elastik Olmayan

Noktasal Bağlantı Elemanı

(Element 04’ün

gelişmiş versiyonu)

DRAIN2DX
Eleman Programları Arayüzü

 

Şekil 1.1  DRAIN2DX Program Şeması 
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1.2.  DRAIN2DX PROGRAMINDA YAPI SİSTEMLERİNİN ANALİZİ 

Bir yapı sisteminin çözümü, program analiz oturumlarından oluşur. Herhangi bir 

analiz oturumunda, istenilen sayıda analiz kısımları tanımlanabilir. Bu analiz 

kısımları, statik yük artımları ya da belirli bir zaman dahilinde uygulanan dinamik 

yüklemeler olabilir. Analiz kısımları uygulanma sırasına göre ardışık olarak 

numaralandırılır ve başlangıç durumu sıfır değerini alır.  

İstenilirse herhangi bir analiz kısmının sonundaki sistem durumu kalıcı bir dosyaya 

kaydedilebilir ve herhangi bir analiz oturumunda birinci analiz kısmındaki sistem 

başlangıç durumu daha önce kaydedilmiş olan bu sistem durumu olarak alınabilir. 

Eğer bir analiz oturumunda birden çok analiz kısmı kullanılmışsa, başlangıçtaki 

analiz kısmı hariç olmak üzere, her bir analiz kısmının başlangıcındaki sistem 

durumu bir önceki analiz kısmının sonucundaki sistem durumu olarak program 

tarafından kullanılır. Bu sayede yükleme sırası seçiminde büyük bir esneklik 

sağlanmaktadır. Statik ve dinamik yüklemeler ardı ardına uygulanabilir, fakat 

“Static Gravity Analysis Segment”  yani lineer statik analiz kısmının başlangıcında 

sistem başlangıç durumu kullanılmalıdır. 

DRAIN2DX programında, malzemede akma ya da elastik olmayan yük boşaltımı 

gibi nedenlerden dolayı sistem rijitliğinde önemli değişimlerin meydana gelmesi 

“olay” adı altında tanımlanmıştır. Statik analizler, “olay-olay stratejisi” adını alan 

ve rijitlik değişimlerini esas alan bir yöntem ile gerçekleştirilmektedir. Ancak 

istenildiğinde, analiz süresinden tasarruf etmek amacı ile, rijitlik değişimi çok 

küçük olan çok rijit sistemlerin analizinde bir anahtar kod ile bu özellik 

kaldırılabilmektedir. Olay-olay stratejisinde her bir rijitlik değişiminde sistem 

rijitlik matrisi yeniden oluşturulmaktadır.   

Olay-olay stratejisinde, malzemelerin belirli bir tolerans kadar daha büyük değerde 

akmalarını sağlayan “akma toleransı değeri” büyük önem kazanmaktadır. Eğer çok 

küçük akma toleransı tanımlanmış ise en kritik elemandaki en kritik dilimin akması 

sağlanmış olur. Bu da her bir elemandaki her bir dilimin farklı zamanlarda 

akmasına ve rijitlik matrisinin tekrar tekrar yenilenmesine neden olmaktadır. Bu 

şekilde daha detaylı ve doğru hesap yapılmış olunurken analiz süresi uzamaktadır. 

Büyük akma toleransları tanımlanması halinde ise bir çok elemandaki bir çok 

dilimin normalden daha büyük ve yakın değerlerde akması sağlanarak rijitlik 
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matrisinin yenilenme sayısı azaltılmakta ve analiz süresi kısaltılmaktadır. Ancak 

işlemin doğruluk payı azalmaktadır. 

DRAIN2DX programı kapsamındaki analiz tipleri aşağıda listelenmiştir. 

 Gravity(Yerçekimi): Noktasal ve yayılı yükler için lineer statik analiz. 

Programın şu anki versiyonunda yapı ancak lineer olarak 

tanımlanabilmektedir. 

 Static(Statik): Sadece noktasal yükler için lineer olmayan satik analiz. 

 Restore to Static State(Statik Denge Haline Getir): Dinamik analiz 

sonrasında sistem genelde hareket halinde ve dolayısı ile statik olarak 

dengesiz olacağından bu durumdaki sisteme bu analiz türü uygulanarak 

statik denge durumuna gelmesi sağlanabilir. 

 Mode Shapes and Periods(Mod Biçimleri ve Periyotları): Bu analiz ile 

sistemin başlangıç durumunda  ya da sonraki bir durumda mod biçimleri ve 

periyotları hesaplanmaktadır. 

 Response spectrum(Tepki Spektrumu): Sistemin başlangıç durumunda  

hesaplanan mod biçimlerini ve periyotlarını kullanarak X ve/veya Y tepki 

spektrumu için lineer analiz. 

 New Ground Acceleration(Yeni Yer İvme Kaydı): X,Y ve R yönü yer ivme 

kayıtları için lineer olmayan dinamik analiz. Tüm mesnetler aynı fazda 

hareket etmelidir. 

 Resume Ground Acceleration(Yer İvme Kaydına Devam): Bir önceki yer 

ivmesi analizine ek bir süre için devam etmek. Eğer istenilirse mod şekilleri 

ve periyotları iki analiz arasında hesaplanabilir. 

 New Ground Displacement(Yeni Yer Deplasman Kaydı):  X,Y ve R yönü 

yer deplasman kayıtları için lineer olmayan dinamik analiz. Mesnet farklı 

fazda hareket edebilir. 

 Resume Ground Displacement(Yer Deplasman Kaydına Devam): Bir önceki 

yer deplasman analizine ek bir süre için devam etmek. Eğer istenirse mod 

şekilleri ve periyotları iki analiz arasında hesaplanabilir. 
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 New Dynamic Force(Yeni Dinamik Kuvvet Kaydı): X,Y ve R yönlerinde 

tanımlanan noktasal yük kayıtları için lineer olmayan dinamik analiz. 

 Resume Dynamic Force(Dinamik Kuvvet Kaydına Devam): Bir önceki 

dinamik kuvvet analizine ek bir süre için devam etmek. Eğer istenirse mod 

şekilleri ve periyotları iki analiz arasında hesaplanabilir. 

 New Initial Velocity(Yeni Başlangıç Hızı): Noktasal tanımlanan başlangıç 

hızı için lineer olmayan dinamik analiz. Bir darbe sonucu oluşan tepkiyi 

veya enerji yutma kapasitesini hesaplamak için kullanılabilir. 

 Resume Initial Velocity(Başlangıç Hızı Analizine Devam): Bir önceki 

başlangıç hızı analizine ek bir süre için devam etmek. Eğer istenirse mod 

şekilleri ve periyotları iki analiz arasında hesaplanabilir. 

1.3.  ELEMAN NO:15 – DİLİMLERLE TANIMLANAN KİRİŞ/KOLON 

ELEMANI (FIBER BEAM-COLUMN ELEMENT) 

Bu eleman, lineer olmayan şekil değiştirmelerin kesit yüzeyinde ve eleman boyunca 

yayılı olduğu düşüncesine göre hesap yapmaktadır. Eleman, uzunluğu boyunca 

parçalara ve enkesit alanı boyunca dilimlere bölünerek her bir dilim için farklı 

özellikler tanımlanabilmektedir, ya da kesitler dilimlere bölünmeden sadece elastik 

olarak alınabilmektedir. 

Bu eleman kullanılarak elastik olmayan kiriş ve kolonlar modellenebilmekte ve bu 

elemanlar çelik, betonarme ya da beton ve çelikten oluşan kompozit malzemeler 

olarak tanımlanabilmektedir. 

Bu eleman ile çelikte akma ve pekleşme; betonda çatlama, taşıma kapasitesinden 

sonraki güç kaybı ve çekme dayanımları tanımlanabilmektedir.  

Eleman uçlarında yarı-rijit birleşimleri ve aderans kopmalarını modellemek amacı 

ile lineer olmayan esnek bağlantı mafsalları tanımlanabilmektedir. 

Kayma deformasyonları hesaplanabilmekte ancak lineer düzeyde kalmaktadır. 

İkinci mertebe etkileri bu elemanda hesaba katılabilmektedir. 

Şekil 1.2’den de görüldüğü gibi, istenilirse eleman iki ucunda rijit bölgelerle 

tanımlanabilmektedir ve bu bölgeler arasında kalan kısım deformasyon yapma 
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yeteneğine sahiptir. Deformasyon yapan kısım “segment” olarak adlandırılan alt 

parçalara bölünmektedir. Parçaların davranışı, parçaların merkez kesitindeki 

deformasyonlardan izlenmektedir. Parçadaki kesit özelliklerinin parça boyunca 

değişmediği kabul edilmektedir, fakat farklı parçalarda farklı özellikler bulunabilir.  

 

Şekil 1.2  DRAIN2DX - Eleman no:15 ile elemanların parçalar ve dilimler halinde 

modellenmeleri  

Kesitlerin dilimler halinde modellenmesine bir örnek Şekil 1.3’de görülmektedir. 

Beton ve 816 donatıdan meydana gelen betonarme bir kesit 6 adet dilim halinde 

tanımlanmaktadır. Bunlardan 3’ü betonu 3’ü de donatıyı meydana getirmektedir. 

Dilimlerin programa tanıtılması için y koordinatlarının, alanlarının ve malzeme 

tiplerinin veri girişi dosyasına yazılmaları gerekmektedir. Bir dilimin y koordinatı, 

orijini kesit ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre belirlenmektedir. Beton 

dilimler şekilde 3 adet verilmiş olsa da aslında 8-10 adet beton dilim tanımlanması 

daha doğru sonuçlar elde edilmesi bakımından uygun olmaktadır. Dilim sayısı 

arttıkça sonuçların doğruluğu da artmaktadır. Bu konudaki inceleme ve 

kıyaslamalar kolon örneği analiz sonuçları kısmında yer almaktadır. 

 

Şekil 1.3  DRAIN2DX - eleman no:15 ile kesitlerin dilimler halinde modellenmesi 
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Az sayıda elemandan oluşan sistemlerde detaylı bilgi edinebilmek için elemanların 

çok sayıda parça ve dilime bölünmeleri, çok sayıda elemandan oluşan sistemlerde 

ise genellikle sadece sonuçtaki deplasman araştırıldığı için elemanların az sayıda 

parça ve dilime bölünmeleri tavsiye edilmektedir. Bu sayede kalabalık sistemlerde 

kalabalık hesaplardan kaçınılmakta ve işlem süresi kısaltılmaktadır. Bu konu ile 

ilgili incelemeler, eleman no:15  [2] kullanılarak analizi gerçekleştirilen kolon 

örneği analiz sonuçları kısmında sunulmaktadır. 

Betonda gerilme-şekil değiştirme ilişkileri Şekil 1.4’de görüldüğü gibi doğrusal 

parçalarla idealleştirilerek basınç durumu için en fazla 5 adet ve çekme durumu için 

en fazla 2 adet nokta ile tanımlanabilmektedir. Maksimum gerilmeden sonra negatif 

eğimli bir gerilme azalımı tanımlanabilmekte, ancak bu eğimin çok dik olmaması 

istenmektedir. Ayrıca tanımlanan gerilme-şekil değiştirme bağıntısında ani rijitlik 

değişimleri olması, yani ani eğim değişiklikleri olması istenmeyen bir durumdur. 

Böyle bir durumda analizde yaklaşım sorunu oluşacak ve çözüme 

ulaşılamayacaktır. Bu durumda gerilme-şekil değiştirme ilişkisine yeni noktalar 

eklenerek eğim geçişleri birkaç parçadan oluşacak şekilde yumuşatılmalıdır. 

    

Şekil 1.4 DRAIN2DX - eleman no:15 ile betonda gerilme-şekil değiştirme 

ilişkisinin modellenmesi 

S1C 

E1C 

S2C 

S3C 

E2C E3C 

S1T 

S2T 

E2T E1T 

Basınç 

Gerilmesi 

Çekme 

Gerilmesi 

Kısalma 

Şekil 

Değiştirmesi 

Uzama 

Şekil 

Değiştirmesi 

Akma Toleransı 
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Çelikte gerilme-şekil değiştirme ilişkileri Şekil 1.5’de görüldüğü gibi doğrusal 

parçalarla idealleştirilerek en fazla 5 adet nokta ile tanımlanabilmektedir. Çelikte 

tek bir gerilme-şekil değiştirme ilişkisi tanımlanabilmekte, çekme ve basınç 

durumları için aynı ilişki kullanılmaktadır. Çelikte gerilme azalımı 

tanımlanamamaktadır. Ayrıca tanımlanan gerilme-şekil değiştirme bağıntısında ani 

rijitlik değişimleri olması, yani ani eğim değişiklikleri olması istenmeyen bir 

durumdur. Böyle bir durumda analizde yaklaşım sorunu oluşacak ve çözüme 

ulaşılamayacaktır. Bu durumda gerilme-şekil değiştirme ilişkisine yeni noktalar 

eklenerek eğim geçişleri birkaç parçadan oluşacak şekilde yumuşatılmalıdır. 

 

                              

Şekil 1.5 DRAIN2DX - eleman no:15 ile çelikte gerilme-şekil değiştirme ilişkisinin 

modellenmesi 

1.4.  ELEMAN NO:09 – BASINÇ/ÇEKME BAĞLANTI ELEMANI 

(COMPRESSION TENSION LINK ELEMENT) 

Modeli Şekil 1.6’de görülen basınç/çekme bağlantı elemanı sadece eksenel kuvvet 

taşıyan bir elemandır. Sadece basınç ya da sadece çekme durumlarında çalışacak 

şekilde tanımlanabilmektedir. Eğer basınç çubuğu olarak tanımlanırsa çekme 

durumunda, çekme çubuğu olarak tanımlanırsa da basınç durumunda yük 

almamaktadır. Bu özelliği ile dolgu duvarların modellenmesinde 

kullanılabilmektedir. Çubuk boyu sıfırdan büyük olmalıdır, fakat çok küçük 

değerler alabilmektedir. 

Çekme/Basınç 

Gerilmesi 

Uzama/Kısalma 

Şekil 

Değiştirmesi 
E1 E2 E3 

 S1 

 S2 

 S3 

Akma Toleransı 
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Şekil 1.6  DRAIN2DX - eleman no:09 geometrisi 

Eleman davranışı K1,K2,K3 ve K4 eğimleri ile birlikte u1 ve u2 uzama/kısalma 

sınır değerlerinin tanımlanması ile sağlanmaktadır.    

                              

Şekil 1.7  DRAIN2DX - eleman no:09 ile kuvvet-deformasyon ilişkisinin 

modellenmesi 

DRAIN2DX programının lineer olmayan itme analizinde kullanımına dair 

detayların anlaşılabilmesi amacı ile, veri girişi dosyası EK A’da sunulan ve Bölüm 

2’de açıklanan kolon analizi adımları detaylı bir şekilde açıklanmıştır.  

 

K1 

u1 

  K2 

  K3 

u2 

K4 

Çekme/Basınç 

Kuvveti 

Uzama/Kısalma 

i noktası 

j noktası 

L > 0 olmalıdır, ama çok küçük   

          değerler alabilir. 
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2. BETONARME KOLON 

Bu örnekte, DRAIN2DX programı ile lineer olmayan hesabın incelenmesi, 

doğruluğunun [3]’deki deneysel veriler ile test edilmesi ve programın kullanımının 

daha iyi anlaşılması bakımından hesabın her adımının detaylı olarak açıklanması 

amaçlanmaktadır. 

Mekanik modeli Şekil 2.1’de verilen betonarme kolon sistemi Kesit-1, Kesit-2 ve 

Kesit-3 bölgelerinden oluşmaktadır. Kesit-1, betonarme kolon sisteminin 85x85 

cm’lik temel gövde kesitini, Kesit-2 ve Kesit-3 ise 30x30cm ’lik kolon kesitlerini 

temsil etmektedir. Kolonda boyuna donatılar sürekli olup enine donatı aralıkları 

Kesit-2 bölgesinde 10cm, Kesit-1 ve Kesit-3 bölgelerinde ise 20 cm’dir. Lineer 

olmayan davranışını izlemek ve taşıyabildiği yatay yük kapasitesini bulabilmek 

amacı ile sisteme tepe noktasından düşey doğrultuda N=124 KN’luk sabit bir 

kuvvet ve yatay doğrultuda da tek yönlü artırılan P kuvveti etkitilmektedir.  
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Şekil 2.1  Betonarme kolon sistemi mekanik modeli 

Etriye aralıkları s=20cm ve s=10cm için [3]’de açıklandığı üzere İTÜ Yapı ve 

Deprem Laboratuarı’nda yapılmış olan deneylerden elde edilen beton gerilme-şekil 

değiştirme ilişkileri Şekil 2.2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2.2  Betonda gerilme - şekil değiştirme ilişkileri 

Kolonda kullanılan boyuna donatının malzeme gerilme-şekil değiştirme bağıntısı 

aşağıdaki Şekil 2.3’de görülmektedir. 
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Şekil 2.3  Çelikte boyuna donatı gerilme-şekil değiştirme ilişkisi 

Betonarme kolon sisteminin lineer olmayan statik analizi için hazırlanmış olan 

DRAIN2DX veri girişi dosyası EK A’da yer alan Tablo A.1’de verilmiştir. 

DRAIN2DX veri girişi dosyasındaki her bir veri, DRAIN2DX kullanım 

kılavuzunda [1,2] belirtilen formatlarda, satır başlarına belirli karakter sayısı kadar 

mesafede ve belirli karakter sayısı kadar uzunlukta yazılmıştır. Bu verilerin ne 

anlama geldikleri aşağıdaki paragraflarda anlatılmaktadır. 

EK A’da yer alan Tablo A.1’de görülen DRAIN2DX programı veri girişi 

dosyasında, 1-2 no’lu satır takımı ile probleme(analiz oturumuna) başlangıç 
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yapılmaktadır. 1 no’lu satırda *STARTXX komutu ile analiz oturumu 

başlatılmaktadır.  2 no’lu satırda problem adı “EYTEZKOL” ve analiz oturumu 

başlığı “BETONARME KOLON (birimler:KN/m)” olarak atanmaktadır. 2 no’lu 

satırın orta kısmındaki “0 1 0 1” değerleri ile ise çeşitli analiz komutları 

tanımlanmaktadır. Bu değerler; 

 0 : Problemin veri kontrolü için değil de analizin gerçekleştirilmesi için 

çalıştırılması, 

 1 : Ekranda analiz gelişiminin ve program tarafından okundukça her bir 

satırın gösterilmesi, 

 0 : P-Delta etkilerinin göz ardı edilmesi, 

 1 : Enerji hesaplarının gerçekleştirilmesi, 

anlamlarına gelmektedir. 

3-10 no’lu satır takımı ile koordinat sistemi tanımlanmaktadır. 3 no’lu satırdaki 

*NODECOORDS komutu ile koordinat tanımlama başlatılır. 4,5,6 ve 7 no’lu 

satırların başlarındaki “C” karakteri ile başlayan veriler kontrol koordinatlarını ifade 

eder. Bunlar 1,5,8 ve 10 numaralı düğüm noktalarıdır. 8,9 ve 10 no’lu satırlardaki 

“L” karakteri ile başlayan veriler ile (otomatik lineer nokta tanımlaması ile) 

sistemin geri kalan noktalarının koordinatları tanımlanmaktadır. 

11-12 no’lu satır takımı ile hareketi engellenen noktalar tanımlanmaktadır. Sistemin 

taban noktası olan 10 no’lu düğüm noktası ankastre mesnet olacak şekilde yatayda, 

düşeyde ve dönme yönündeki hareketlere karşı tutulmuştur. 

13-206 no’lu satır takımı ile sistemi oluşturan elemanların ve malzemelerin 

özellikleri tanımlanmaktadır. 15 no’lu satırda eleman grubu hakkında bazı genel 

veriler yer almaktadır ve bu veriler sırayla; 

 15 : Bu kod ile DRAIN2DX programı bünyesindeki eleman tiplerinden 15 

numaralı elemanın seçilmiş olduğu, 

 1 : Bu kod ile bu gruptaki elemanlar için “Event Factor” denilen ve rijitlik 

matrisi değişimlerinin program tarafından hassas şekilde takibi için 

kullanılan faktörlerin hesaplanması istendiği, 

 0 : Bu kod ile bu gruptaki elemanlar için P-Delta etkisinin ihmal edildiği, 

 0 : Rijitlikle orantılı sönümleme faktörünün sıfır değerini aldığı 

anlamlarına gelmektedir. 
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17 no’lu satırda, veri dosyasının daha alt satırlarındaki verilerin program tarafından 

kontrollü olarak okunmasını sağlayan kontrol parametreleri yer almaktadır. Bu 

parametreler; 

 2: Grupta kullanılan beton malzeme modeli adedi 

 1: Grupta kullanılan çelik malzeme modeli adedi 

 3: Grupta kullanılan dilim metodu ile tanımlanan kesit tipi adedi 

 0: Grupta kullanılan elastik kesit tipi adedi  

 0: Grupta kullanılan “Pullout” türü bağlantı mafsalı tipi adedi   

 0: Grupta kullanılan “Gap” türü bağlantı mafsalı tipi adedi 

 0: Grupta kullanılan toplam bağlantı mafsalı adedi 

 0: Grupta kullanılan eleman uç rijitlik bölgesi adedi 

 3: Grupta kullanılan eleman geometri tipi adedi 

anlamlarını içermektedir. 

18-27 no’lu satır takımında etriye aralığı s=20 cm olan birinci tip beton malzeme 

modelini, 28-36 no’lu satır takımında ise etriye aralığı s=10 cm olan ikinci tip beton 

malzeme modelini programa tanıtan veriler yer almaktadır. 21 ve 30 no’lu satırlarda 

yazılan veriler sırayla şu değerleri ifade etmektedir;  

 5 : gerilme-şekil değiştirme bağıntısı için basınç değerlerinin adedi 

 0 : gerilme-şekil değiştirme bağıntısı için çekme değerlerinin adedi 

 0 : yük boşaltma katsayısı  

 1.E-05 :  akma gerilmesi yaklaşım toleransı 

23-27 no’lu ve 32-36 no’lu satır takımlarında beton malzeme modelleri için 

gerilme-şekil değiştirme ilişkisini veren değerler yer almaktadır. Satırlardaki ilk 

değerler basınç gerilmelerini, ikinci değerler ise bu gerilmelere karşı gelen şekil 

değiştirme değerlerini  içermektedir. 

37-46 no’lu satır takımlarında çelik malzeme modeli için veriler girilmektedir. 40 

no’lu satırda girilen değerler şu anlamları ifade etmektedir; 

 5 : gerilme-şekil değiştirme bağıntısı için tanımlanan veri adedi 

 1.E-05 :  akma gerilmesi yaklaşım toleransı 

 42-46 no’lu satırlar arasında çelik malzeme modeli için gerilme-şekil değiştirme 

ilişkisini veren değerler yer almaktadır. Satırlardaki ilk değerler çekme 
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gerilmelerini, ikinci değerler ise bu gerilmelere karşı gelen şekil değiştirme 

değerlerini  içermektedir. 

47-196 no’lu satır takımlarında kesitlerin dilim özelliklerini veren veriler yer 

almaktadır. Bu satırların içeriği aşağıdaki paragraflarda açıklanmıştır. 

50 ve 98 no’lu satırlarda, kesitler için tanımlanacak olan dilim adedi toplamı 

girilmektedir. Bunları takip eden 52-91 ve 100-139 satır takımlarında beton için 

dilim özellikleri, 92-95 ve 141-143 satır takımlarında ise çelik için dilim özellikleri 

girilmektedir. Satır sonundaki “C” karakteri betonu(concrete), “S” karakteri ise 

çeliği(steel) tanımlar. C01 birinci tip betonu(s=20cm), C02 ikinci tip 

betonu(s=10cm) ve S01 birinci tip çeliği ifade eder. 

Dilimlerin tanımlandığı her bir satırda sırayla kesitin “y” eksenine (eksen orijini 

beton kesit ağırlık merkezi olmak üzere) göre beton yada çelik diliminin ordinatı, 

dilim alanı ve malzeme tipinin kodu (örnek: C01, C02 veya S01) yer almaktadır. 

Örneğin, etriye aralığı 20 cm olan birinci tip betonarme kesitinin bir beton diliminin 

tanımlandığı 52 no’lu satırda dilim y ordinatının beton kesit ağırlık merkezine göre 

0.00375 metre mesafede yer aldığı, dilim alanının 0.00225 m
2
 olduğu ve malzeme 

tipinin C01 yani birinci tip beton malzemesi olduğu anlaşılmaktadır. 

144-153 no’lu satırlardaki kesit tanımlaması ise üçüncü tip kesit olan temel kesitini 

ifade etmektedir. Burada 3 adet beton dilimi ve 2 adet donatı dilimi tanımlanmıştır. 

Burada az sayıda dilim tanımlanması sonucu olumsuz etkilememektedir, çünkü 

kesit kolonun en sağlam bölümüdür ve rijitliği diğer kesitler oranla çok büyüktür. 

154-196 no’lu satır takımlarında sistem elemanlarının geometri özellikleri 

tanımlanmaktadır. Yani elemanların sahip oldukları kesit dilim özellikleri ve 

uzunlukları doğrultusunda kaç adet parçaya bölündükleri açıklanmaktadır. Mesela 

birinci tipteki geometri özelliklerinin tanımlandığı  155-168 no’lu satır takımında, 

bu geometri tipine sahip olan elemanların uzunlukları doğrultusunda 10 adet paçaya 

bölündükleri, her birinin boyunun toplam boya oranının 0.10 olduğu ve etriye 

aralığı 20 cm olan “F01” birinci tip betonarme kesit dilim özelliklerine sahip 

oldukları açıklanmaktadır.  

 197-206 no’lu satır takımı ile sistemi oluşturan elemanlar sırayla 

numaralandırılmakta, hangi düğüm noktaları arasında oldukları tanımlanmakta ve 

hangi geometri tipinde oldukları belirtilmektedir. Tablo 2.1’de, veri dosyasında 
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tanımlanan elemanların başlangıç (No i) ve bitiş (No j) noktaları ve bu elemanların 

sahip oldukları geometri tipleri listelenmiştir.  

Tablo 2.1  Eleman uç noktaları ve eleman geometri tipleri 

Eleman 

No 

No i No j Geometri 

Tipi 

1 1 2 1 

2 2 3 1 

3 3 4 1 

4 4 5 1 

5 5 6 2 

6 6 7 2 

7 7 8 2 

8 8 9 3 

9 9 10 3 

207-211 no’lu satırlarda DRAIN2DX programı veri çıkışı dosyasına yazdırılacak 

olan analiz sonuçlarının hangi düğüm noktaları ve elemanlar için hesaplanacağı 

belirtilmektedir. 

209 no’lu satırda “NSD” parametresi ile düğüm noktası için deplasman sonuçları 

ifade edilmektedir. Sonraki “001” parametresi ile sonuçların “.USR” ve “.RXX” 

uzantılı dosyalara değil de “.OUT” uzantılı dosyaya yazdırılması istenmektedir. 

Satır sonundaki “1” parametresi de kolon tepe noktası olan 1 no’lu düğüm noktası 

için sonuçların istendiğini ifade etmektedir. 

211 no’lu satırda “E” parametresi ile elemanlar için analiz sonuçları ifade 

edilmektedir. Sonraki “001” parametresi ile sonuçların “.USR” ve “.RXX” uzantılı 

dosyalara değil de “.OUT” uzantılı dosyaya yazdırılması istenmektedir. “1   1” 

parametreleri ile de 1 no’lu eleman grubunun 1 no’lu elemanı için sonuçların 

istendiği ifade edilmektedir. 

 212-217 no’lu satırlarda noktasal düşey ve yatay yükler tanımlanmaktadır, fakat 

sisteme etkitilmeleri daha sonraki analiz başlatma komutlarına dahil edilerek ve 

istenilen  katsayılarla çarpılarak gerçekleştirilmektedir. 

212 no’lu satırda ilk noktasal yük komutu girilmekte ve 213-214 satırlarında bu 

komuta ait parametreler tanımlanmaktadır. 213 no’lu satırda yüklemenin “TNDY” 

adı altında tanımlandığı, açıklamasının ise “Tepe Noktası Düşey Yükü” olduğu 
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anlaşılmaktadır. 214 no’lu satırda yükün değeri “X” yatay ve “R” dönme 

doğrultusunda “0” , “Y” doğrultusunda ise aşağı doğru “124 KN” olarak atanmıştır. 

Bu değerler satır sonunda belirtildiği üzere “1” no’lu tepe düğüm noktasına 

uygulanmıştır.  

215 no’lu satırda ikinci noktasal yük komutu girilmekte ve 216-217 satırlarında bu 

komuta ait parametreler tanımlanmaktadır. 216 no’lu satırda yüklemenin adı 

“TNYY” altında tanımlandığı, açıklamasının ise “Tepe Noktası Yatay Yükü” 

olduğu anlaşılmaktadır.. 217 no’lu satırda yükün değeri “Y” düşey ve “R” dönme 

doğrultusunda “0” , “X” yatay doğrultusunda ise sağa doğru “1 KN” olarak 

atanmıştır. Bu değerler satır sonunda belirtildiği üzere “1” no’lu tepe düğüm 

noktasına uygulanmıştır.  

218-220 no’lu satırlarda sonuçların, analizin hangi adımlarında  DRAIN2DX 

programının “.OUT” uzantılı veri çıkışı dosyasına yazdırılacağının tanımlanması 

için parametreler girilmektedir. 220 no’lu satırda kullanılan parametrelerin 

anlamları sırayla; 

 OS : Statik analiz için veri çıkışı, 

 0 : “.SXX” uzantılı dosyaya sonuçların yazdırılmaması, 

 0 : “.RXX” uzantılı dosyaya sonuçların yazdırılmaması, 

 -1 : “.OUT” uzantılı dosyaya “Event” olarak adlandırılan her bir rijitlik 

değişiminde sonuçların yazdırılması, 

 0 : “.EXX” uzantılı dosyaya zarf sonuçlarının yazdırılmaması, 

 0 : “.OUT” uzantılı dosyaya zarf sonuçlarının yazdırılmaması, 

anlamlarını ifade etmektedir. 

221-227 no’lu satır takımı ile lineer olmayan statik analiz gerçekleştirilmektedir. 

Analiz boyunca düşey yükün sabit kalması, yatay yükün ise belirli bir düzende 

artması için iki ayrı statik analiz komutu (*STAT) girilmektedir. Birinci “*STAT” 

komutu ile düşey yükler uygulanmakta ve ikinci “*STAT” komutu ile de şekil 

değiştirmiş sistem üzerinde yatay yükler uygulanmaktadır.  

Düşey doğrultudaki birinci yüklemenin parametreleri 222-223 satırlarında 

tanımlanmıştır. 222 no’lu satırda “N” parametresi ile noktasal yük ifade edilmekte, 

“TNDY” parametresi ile daha önce tanımlanmış olan “Tepe Noktası Düşey Yükü” 

yüklemesinin uygulandığı ifade edilmekte ve satır sonundaki “1.” katsayı ile de yük 

çarpanı belirlenmektedir. 223 no’lu satırda ise “L” parametresi ile yükün yük artımı 
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kontrollü olarak uygulanacağı ifade edilmektedir ve bu parametreden sonra 

herhangi bir katsayı girilmediği için analizin her bir adımındaki ve analizin 

tamamındaki yük artımı katsayısı program tarafından “1.” olarak alınmıştır. 

Yatay doğrultudaki ikinci yüklemenin parametreleri birinciye benzer formatta 225-

225 no’lu satırlarda tanımlanmıştır. 225 no’lu satırda “N” parametresi ile noktasal 

yük ifade edilmekte, “TNYY” parametresi ile daha önce tanımlanmış olan “Tepe 

Noktası Yatay Yükü” yüklemesinin uygulandığı ifade edilmekte ve satır sonundaki 

“1.” katsayı ile de yük çarpanı belirlenmektedir. 226 no’lu satırda ise “L” 

parametresi ile yükün yük artımı kontrollü olarak uygulanacağı ifade edilmektedir 

ve bu parametreden sonraki “1.” katsayısı ile analizin her bir adımındaki yük artımı 

katsayısının “1.” olacağı ve sonuçtaki toplam yük artımı katsayısının “40.0” olacağı 

belirlenmektedir.  

İstenilirse 227 no’lu satırda gösterildiği gibi yer değiştirme kontrollü analiz de 

gerçekleştirilebilmekte ve istenilen yer değiştirmeye kadar olan sistem davranışı 

gözlenebilmektedir. 227 no’lu satırda “D” karakteri ile İngilizce karşılığı 

“Displacement” olan yer değiştirme ifade edilmektedir. Daha  sonra gelen 

parametreler ile;  

 1 :  “1” no’lu tepe noktası 

 1 :  “X” yönündeki yer değiştirme 

 0.1 :  Her bir adımdaki yer değiştirme artımı 

 1.0 :  Toplamdaki yer değiştirme  artımı 

ifade edilmektedir. 

Son olarak 228 no’lu satırdaki “*STOP” komutu ile analiz oturumu 

sonlandırılmaktadır. 

DRAIN2DX programı bünyesindeki, lineer olmayan şekil değiştirmelerin sistem 

üzerinde sürekli olarak yayıldığını göze alarak hesap yapan 15 numaralı eleman [2] 

kullanılarak gerçekleştirilen statik analizi sonucu tepe noktasına meydana gelen yer 

değiştirmeler Şekil 2.4’de verilmiştir. Çözüm sonucunda kolon sisteminin 

taşıyabildiği maksimum yatay yük 38 KN, tepe noktası yatay yer değiştirmesi ise 

397 mm olarak bulunmuştur.  
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Şekil 2.4  DRAIN2DX programında 15 numaralı eleman kullanılarak kolon 

sisteminde gerçekleştirilen itme analizi sonucu bulunan yatay yük-tepe yatay yer 

değiştirmesi ilişkisi 

[3]’de kolon sisteminin deneysel çalışmaları gerçekleştirilmiş ve yine [3]’de 

geliştirilmiş olan DOC2B programı ile analiz edilmiştir. Deney sonuçları ile 

DOC2B programı kuramsal analiz sonuçlarının tutarlılığı Şekil 2.5’de 

görülmektedir.  

 

Şekil 2.5 Kolon sisteminde yatay yük-tepe yatay yer değiştirmesi ilişkisini veren 

deneysel ve DOC2B programı kuramsal analiz sonuçları  

Şekil 2.6’da ise DOC2B ve DRAIN2DX programlarının sonuçları 

karşılaştırılmıştır. İki programın çok yakın değerler ürettiği şekilden 

görülebilmektedir. DRAIN2DX programı ile hesaplanan maksimum yük kapasitesi 

38 KN, DOC2B ile hesaplanan ise 37.3 KN’dur. Bu maksimum yüklere karşılık 

gelen yatay deplasmanlar ise DRAIN2DX’de 397 mm, DOC2B’de ise 347 mm’dir.  
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Şekil 2.6  DRAIN2DX ve DOC2B programları sonuçlarından elde edilen yatay 

yük-tepe yatay yer değiştirmesi ilişkilerinin karşılaştırılması 

Hesaplarda kullanılan DRAIN2DX programı bünyesindeki 15 numaralı elemanda, 

elemanların boyuna ve enine doğrultuda bölündükleri parça adedi analiz sonuçlarını 

önemli derecede etkilemektedir. Dilim ve parça adedi değişimi ile sonuçlarda 

meydana gelen değişikliklerin  incelenmesi amacı ile elemanların farklı adetlerde 

dilimlere ve parçalara bölündükleri bir dizi itme analizi uygulaması 

gerçekleştirilmiş ve sonuçlar aşağıdaki paragraflarda  karşılaştırılmıştır. 

Şekil 2.7’de elemanların uzunluğu boyunca bölündükleri parça adedinin analiz 

sonuçlarına etkileri gösterilmiştir. Her bir eğri, elemanların farklı sayılardaki 

bölünmelerine karşılık, artan yatay kuvvet ile birlikte kolon tepe noktasında 

meydana gelen yatay yer değiştirmelerini göstermektedir. Yük kontrollü olarak 

gerçekleştirilen lineer olmayan statik analizi sonucunda elemanların tek parça 

olarak hesaba katılması halinde elde edilen eğri, Şekil 2.7’de görüldüğü üzere, 

elemanların 5’er ve 10’ar parçaya bölünmesi ile elde edilen eğrilere göre daha uzak 

kalmaktadır. Elemanların tek parça olarak hesaba alınması halinde bulunan göçme 

anındaki tepe noktası yer değiştirmesi, olması gerekenden iki kat daha fazla 

çıkmaktadır. Bu sonuçlar elemanların bölünmeden analize katılmamaları gerektiğini 

göstermektedir. Elemanların 10 adet parçaya bölünmelerinin uygun ve yeterli 

olduğu söylenebilir.  
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Şekil 2.7  Elemanlardaki parça adedinin itme analizi sonuçlarından elde edilen 

yatay yük-tepe yatay yer değiştirmesi ilişkilerine etkisi 

Şekil 2.8’da elemanların kesit bazında bölündükleri dilim adedinin analiz 

sonuçlarına etkileri gösterilmiştir. Deplasman kontrollü olarak gerçekleştirilen 

lineer olmayan analizleri ile elemanların ortak bir deplasmana kadar olan 

davranışları incelenmektedir. Elemanların 1 veya 3 gibi az sayıda dilime bölünerek 

hesaba katılması halinde elde edilen eğriler, Şekil 2.8’de görüldüğü üzere, 

elemanların 10, 20 ve 40’ar adet dilime bölünmesi ile elde edilen eğrilere göre çok 

daha uzak kalmaktadır. Bu sonuçlar elemanların 1 veya 3 dilim ile tanımlanarak 

hesaba katılmasının yanlış olduğunu, mümkünse en az 10 dilime bölünmelerinin 

uygun olacağını göstermektedir.  
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Şekil 2.8  Elemanlardaki dilim adedinin itme analizi sonuçlarından elde edilen 

yatay yük-tepe yatay yer değiştirmesi ilişkilerine etkisi 
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3. BETONARME DÜZLEM ÇERÇEVE  

Söz konusu çerçeve, bir prototip yapının ½ ölçeğinde küçültülmesi ile elde 

edilmiştir, [3]. Sistemin kesit özellikleri ve donatı yerleşimi Şekil 3.1’de 

görülmektedir.  

 

Şekil 3.1  Betonarme düzlem çerçeve sistemin kesitleri ve donatı yerleşimi 

Sistemin matematiksel modeli Şekil 3.2’de görülmektedir. Ara düğüm noktalarının 

yerleri; kirişte, pilye ortalama kırılma noktasına, kolonlarda ise öngörülen pilye kolu 

çalışma yüksekliğine göre ayarlanmıştır. Lineer olmayan davranışını izlemek ve 

taşıyabildiği yatay yük kapasitesini bulabilmek amacı ile sisteme düşey doğrultuda 

zati ağırlığı temsil eden g=3.5 KN/m lik sabit yayılı yük ve yatay doğrultuda da tek 

yönlü olarak artırılan P kuvveti etkitilmektedir.  
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Şekil 3.2  Betonarme düzlem çerçeve sistemin mekanik modeli 

Sistemin DRAIN2DX programına tanıtılması aşamasında iki ayrı veri girişi dosyası 

hazırlanmıştır. Bunlardan birinde 15 numaralı eleman tipi, diğerinde ise 7 numaralı 

eleman tipi kullanılmıştır, [2]. Bunun sebebi iki ayrı eleman tipinin analiz 

sonuçlarını karşılaştırmak ve tutarlılığını araştırmaktır. 

15 numaralı eleman için giriş bilgisi olarak Şekil 3.2’de verilen mekanik model ile 

birlikte elemanların parça ve dilim adedi ve malzeme gerilme-şekil değiştirme 

bağıntıları kullanılmaktadır. Kolon ve kirişler için Şekil 3.3’de görüldüğü gibi iki 

ayrı tip gerilme-şekil değiştirme bağıntısı tanımlanmıştır. 16 boyuna donatı tipi için 

ise Şekil 3.4’de görülen tek tip bir bağıntı tanımlanmıştır. Her bir eleman uzunluğu 

doğrultusunda 10 adet boyuna parçaya, her bir kesit ise kendi düzleminde 8 adet 

beton dilime bölünmüştür. Bu sayıların uygun oldukları, “Betonarme Kolon” 

analizinde yapılan incelemelerden çıkarılmıştır . 

 

Şekil 3.3  Betonda gerilme-şekil değiştirme ilişkileri 
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Şekil 3.4  Boyuna donatıda gerilme-şekil değiştirme ilişkileri 

Analizde 7 numaralı eleman kullanıldığı zaman ise DRAIN2DX programı veri girişi 

dosyasına Şekil 3.2’de verilen mekanik model ile birlikte Şekil 3.5’de verilen kiriş 

kesitleri moment eğrilik bağıntıları ve Şekil 3.6’da verilen kolon kesitleri moment 

eğrilik bağıntıları  da girilmektedir. Bu bağıntılar [3]’de yazılıp geliştirilmiş olan M-

KAPA programı kullanılarak elde edilmiştir.  

 

Şekil 3.5  Kiriş kesitleri için moment eğrilik ilişkileri 
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Şekil 3.6  Kolon kesitleri için moment eğrilik ilişkileri 

Sistemin lineer olmayan davranışının izlenmesi ve taşıyabildiği yatay yük 

kapasitesinin bulunabilmesi amacı ile sisteme, Şekil 3.2’de görüldüğü gibi düşey 

doğrultuda zati ağırlığı temsil eden g=3.5 KN/m ’lik sabit yayılı yük ve yatay 

doğrultuda da tek yönlü olarak artırılan P kuvveti etkitilmiştir. 

15 numaralı eleman ile yapılan lineer olmayan yük kontrollü statik analiz sonucunda 

tepe noktasına meydana gelen yer değiştirmeler Şekil 3.7’de gösterilmiştir. Yapılan 

analiz sonucunda düzlem çerçeve sistemin taşıyabildiği en büyük yük parametresi 

95 KN,  tepe noktası yatay yer değiştirmesi ise 44.6 mm olarak bulunmuştur.  
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Şekil 3.7  DRAIN2DX programında 15 numaralı eleman kullanılarak düzlem 

çerçeve sistemde gerçekleştirilen itme analizi ile bulunan yatay yük-tepe yatay yer 

değiştirmesi ilişkisi 

Düzlem çerçeve sistemin deneysel çalışmaları İTÜ Yapı ve Deprem Laboratuarı’nda 

gerçekleştirilmiş ve DOC2B programı ile [3]’de analiz edilmiştir. Deney sonuçları 

ile DOC2B programı kuramsal analiz sonuçlarının tutarlılığı Şekil 3.8’de 

görülmektedir. DOC2B ve DRAIN2DX programlarının sonuçları ise Şekil 3.9’da 

ise karşılaştırılmaktadır. Şekil 3.9’da görülmektedir ki, DRAIN2DX programında 15 

numaralı eleman ile yapılan analiz sonucu elde edilen yük kapasitesi, DOC2B ve 

deneysel verilerden elde edilen yük kapasitesine göre 10 KN daha büyük 

çıkmaktadır. Bunun nedeni, 15 numaralı eleman ile tablalı kiriş kesitinin 

tanımlanması aşamasında, DOC2B’den farklı olarak  tablanın kiriş gövdesi dışında 

kalan kısımlarının da hesaba dahil edilmiş olmasıdır. DOC2B programında ise, 

tablalı kiriş kesitinde çekme etkisinin tabla kısmında olduğu negatif moment 

durumu için moment-eğrilik bağıntıları tanımlanırken tablanın kiriş gövdesi dışında 

kalan kısımlarındaki donatılar ve beton bölgesi hesaba katılmamıştır. Aslında 

tablanın kiriş gövdesi dışında kalan kısmında asıl etkiyi sadece donatılar 

yapmaktadır, çünkü 15 numaralı elemanda beton gerilme-şekil değiştirme ilişkileri 

tanımlanırken çekme durumu için herhangi bir dayanım tanımlanmamıştır. Yani 

negatif moment halinde tablanın kiriş gövdesi dışında kalan kısımlarında çekme 

olduğu zaman, beton herhangi bir dayanım göstermemekte ve tüm yükü donatılar 

çekmektedir.  
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Şekil 3.8 DOC2B programı kullanılarak düzlem çerçeve sistemde gerçekleştirilen 

lineer olmayan statik itme analizi sonucunda bulunan yatay yük-tepe yatay yer 

değiştirmesi ilişkileri ile deneysel verilerin karşılaştırılması 
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Şekil 3.9  Düzlem çerçeve sistemde DRAIN2DX (Eleman no:15) ve DOC2B 

programları kullanılarak yapılan lineer olmayan statik analiz sonucunda bulunan 

yatay yük-tepe yatay yer değiştirmesi ilişkileri ile deneysel verilerin karşılaştırılması 

07 numaralı eleman kullanılarak yapılan yer değiştirme kontrollü lineer olmayan 

statik analiz sonucu bulunan tepe noktası yatay yer değiştirmeleri, 15 numaralı 

eleman sonuçları, DOC2B sonuçları ve deneysel sonuçlar ile birlikte Şekil 3.10’da 

verilmiştir. Yer değiştirmeler, 15 numaralı eleman kullanılarak elde edilmiş olan 
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45mm’lik göçme yer değiştirmesine kadar artırılarak sistemin davranışı 

incelenmiştir. Şekil 3.10’da görüldüğü gibi, 07 numaralı eleman kullanılarak 

tanımlanan sistemin yatay yer değiştirmesi 45 mm değerine ulaştığında, 

uygulanmakta olan yük parametresi 83.1 KN olmaktadır ve sistemin izlediği 

davranış DOC2B programı ile elde edilen davranışa çok yakın çıkarken 15 numaralı 

eleman ile yapılan sonuçlara çok uzak çıkmaktadır. Bunun sebebi, DOC2B ve 07 

numaralı eleman kullanılarak yapılan tablalı kiriş kesiti tanımlamalarında, çekme 

etkisinin tabla kısmında olduğu negatif moment durumu için moment-eğrilik 

bağıntılarının tanımlanması aşamasında tablanın kiriş gövdesi dışında kalan 

kısımlarındaki donatıların hesaba katılmamış olmasıdır. Halbuki 15 numaralı 

eleman kullanılarak yapılan tablalı kiriş kesiti tanımlamasında tablanın kiriş gövdesi 

dışında kalan kısımlarındaki donatılar da hesaba dahil edilmektedir.  
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Şekil 3.10 Düzlem çerçeve sistemde DRAIN2DX(Eleman no:07 ve Eleman no:15) 

ve DOC2B programları kullanılarak yapılan lineer olmayan statik analiz sonucunda  

bulunan yatay yük-tepe yatay yer değiştirmesi ilişkileri ile deneysel verilerin 

karşılaştırılması 

Bu durumda, 07 numaralı elemanda ve DOC2B programında, negatif moment 

durumu için moment-eğrilik bağıntıları tanımlanırken, tablanın kiriş gövdesi dışında 

kalan kısımlarındaki donatılar da hesaba katılırsa, sonuçların 15 numaralı eleman ile 

elde edilen sonuçlara yaklaşması beklenmelidir. Bu amaçla, 07 numaralı elemanda 

ve DOC2B programında tablalı kesitler yeniden tanımlanarak tablanın kiriş gövdesi 
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dışında kalan kısımlarındaki donatıların sisteme katkısı sağlanmış ve bu durumdaki 

analizler yeniden gerçekleştirilerek elde edilen sonuçlar Şekil 3.11’de 

karşılaştırılmıştır. 

Şekil 3.11’de görüldüğü gibi, 7 numaralı elemanla ve DOC2B programı ile hesapta, 

tablanın kiriş gövdesi dışında kalan kısımlarındaki donatıların sisteme katkısının 

sağlanması sonucunda bulunan  yatay yük - yer değiştirme eğrileri, 15 numaralı 

elemanla elde edilen  sonuca çok yaklaşmış ve yük taşıma kapasiteleri arasındaki 

fark 2KN’a düşmüştür.      
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Şekil 3.11 Düzlem çerçeve sistemde, DOC2B ve 07 numaralı eleman ile yapılan 

analizlerde, negatif moment durumu için moment-eğrilik bağıntıları tanımlanırken, 

tablanın kiriş gövdesi dışında kalan kısımlarındaki donatıların ve beton bölgesinin 

de hesaba katılması ile elde edilen lineer olmayan statik analiz sonuçlarının 15 

numaralı eleman sonuçları ile karşılaştırılmaları   
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4. DOLGU DUVARLI BETONARME DÜZLEM ÇERÇEVE 

Tez dahilindeki lineer olmayan statik analiz uygulamalarının bir ayağı olarak 

seçilmiş olan bu sistemin, ODTÜ Yapı Mekaniği Laboratuvarı‟nda deneysel 

uygulamaları gerçekleştirilmiş ve sonuçları da [4] no‟lu referanstaki raporda 

sunulmuştur. Sistem, CFRP(Carbon Fiber Reinforced Polymer) ile güçlendirme 

incelemeleri için tasarlanmış olan iki katlı tek açıklıklı ve dolgu duvarlı bir çerçeve 

sistemdir. Sistemin kesit görünüşleri ve donatı düzeni Şekil 4.1‟de gösterilmektedir. 

 

Şekil 4.1  Dolgu duvarlı betonarme düzlem çerçeve sistemin boyutları, kesitleri ve 

donatı yerleşimi 
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ODTÜ tarafından hazırlanan ve yukarıda bahsi geçen rapordan [4] edinilen bilgiler 

ışığında oluşturulan sistem mekanik modeli ve sistem koordinatları Şekil 4.2‟de 

gösterilmektedir. Burada diyagonel olarak konumlanmış çubuklar dolgu duvarlarını 

temsil etmektedir ve bu çubuklar çerçevelere, uçlarında dönme serbestliğini 

sağlayacak mafsallar bulunacak şekilde bağlanmalıdır. Ancak bu tip modelleme, 

yani diyagonel çubukların çerçeve sol üst köşesinden sağ alt köşesine doğru 

uzanacak şekilde konumlandırıldığı modelleme, Şekil 4.3‟de görüldüğü gibi, yatay 

yükün sistemi soldan sağa doğru itecek şekilde etkitilmesi durumunda geçerli 

olmaktadır.  

 

Şekil 4.2  Dolgu duvarlı betonarme düzlem çerçeve sistemin mekanik modeli 
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Şekil 4.3  Eşdeğer basınç çubuğu prensibi 

Rapordan [4] edinilen bilgilere göre betonarme çerçevede kullanılan malzemelerin 

özellikleri, 

 Betonda basınç dayanımı, c = 19.5 Mpa = 19500 KN/m
2
 

 Beton elastisite modülü, 

Ec=3250(c) + 14000 = 28351.6 Mpa = 28351610 KN/m
2
  [5] 

 Betonda elastisite modülü ile bulunan şekil değiştirme, 

o = 19.5 / 28351.6 = 0.000688 

 Çelikte akma dayanımı, y = 388 Mpa = 388000 KN/m
2
 

 Çelikte elastisite modülü ile bulunan şekil değiştirme, 

o = 388 / 200000 = 0.00194 

 Çelikte kopma dayanımı,  u =  532 Mpa = 532000 KN/m
2
 „dir. 

Betonun maksimum basınç gerilmesine ulaştıktan sonraki davranışı hakkında bilgi 

olmadığı için beton gerilme-şekil değiştirme ilişkisinde akmadan sonraki gerilmenin 

sabit kaldığı ve maksimum şekil değiştirmenin = 0.0035 olduğu kabul edilmiştir, 

[5]. 

Donatı çeliğinin yapabildiği son şekil değiştirme hakkında bilgi olmadığı için bu 

değer  = 0.15 kabul edilmiştir, [6]. 

Sistemin lineer olmayan statik analizinde DRAIN2DX programının 15 numaralı 

elemanı [2] kullanıldığı için malzeme modellerinin programa tanıtılması büyük 

önem kazanmaktadır. Çünkü malzemelerin modellenmesinde ani rijitlik 

değişimlerine sebep olacak tanımlamalar yapılırsa, analiz aşamasında yakınsama 
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problemi ortaya çıkmakta ve çözüme ulaşılamamaktadır. Bu yüzden modellerin çok 

parçalı olarak tanımlanması uygun olmaktadır. 

Şekil 4.4‟de, bu koşullar dikkate alınarak oluşturulmuş olan beton gerilme-şekil 

değiştirme ilişkisi görülmektedir. Malzeme modeli, [6] no‟lu referansta yer alan 

modellerden alınmıştır. Burada akma dayanımına kadar olan kısım ikinci dereceden 

parabol eğrisidir. Parabol eğri denklemi hesaplanmış ve grafiği çizilmiş, daha sonra 

bu eğri 4 doğrusal parça  ile idealleştirilmiştir. Bu şekilde elde edilen, betonda 

gerilme-şekil değiştirme ilişkisini veren değerler Tablo 4.1‟de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.4  Betonda gerilme-şekil değiştirme ilişkisi 

Tablo 4.1  Betonda gerilme-şekil değiştirme ilişkisini veren değerler 

ε σ (KN/m2) 

0 0 

0.0004 9691.7952 

0.0008 16085.8928 

0.0011 18717.352 

0.0013756 19500 

0.0035 19500 

Çelik malzeme modelinin oluşturulması aşamasında da yine çok parçalı modelleme 

esas alınmış ve ani rijitlik değişimlerinin önlenmesi amaçlanmıştır. Uygunluğu 

tespit edilip hazırlanmış olan çelik malzeme modeli Şekil 4.5‟de görülmektedir. 

Burada akma bölgesinde dikkat edilmesi gereken husus, gerilmenin sabit olmayıp 

artış göstermesidir. DRAIN2DX programında malesef çelik modeli için sabit 
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gerilmeler tanımlanamamaktadır. Dolayısı ile çözüme ulaşılmasını sağlayan 

minimum gerilme artışının akma bölgesinde sağlanması gerekmektedir. 
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Şekil 4.5  Çelikte gerilme-şekil değiştirme ilişkisi 

Tablo 4.2  Çelikte gerilme-şekil değiştirme ilişkisini veren değerler 

ε σ (KN/m2) 

0 0 

0.001 300000 

0.0014 350000 

0.00194 388000 

0.01 400000 

0.15 532000 

Çerçeve elemanlarının, DRAIN2DX‟de 15 numaralı eleman kullanılarak dilimler 

halinde tanımlanmaları aşamasında, hem kiriş kesitleri hem de kolon kesitleri 10‟ar 

adet beton dilimine bölünmüştür. Elemanların uzunlukları doğrultusunda 

bölündükleri parça sayısı ise 10‟dur. 

Yukarıda bahsi geçen çelik ve beton malzemeler kullanılarak tanımlanan betonarme 

çerçeve elemanları dışında, duvar davranışının da modellenip DRAIN2DX 

programına tanıtılması gerekmektedir. ODTÜ tarafından hazırlanmış olan rapordan 

[4] edinilen bilgilere göre, deneme yanılma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bir 

dizi lineer olmayan itme analizi ve deneysel uygulama ışığında, ODTÜ 

laboratuvarında  Şekil 4.6‟daki duvar modeli geliştirilmiştir. Bu model, Şekil 4.2‟de 

bahsi geçen diyagonel olarak konumlandırılmış eşdeğer basınç çubuklarının 

davranış modelidir. 
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Şekil 4.6  Eşdeğer basınç çubuğu gerilme-şekil değiştirme ilişkisi 

Dolgu duvarının program veri girişi dosyasında tanımlanması aşamasında 

DRAIN2DX bünyesindeki 09 numaralı “Basınç/Çekme Bağlantı Elemanı” [2] veri 

düzeni kullanılmıştır. Bu eleman ile modelleme durumunda gerilme-şekil değiştirme 

ilişkisi yerine kuvvet-kısalma ilişkisi istenmektedir. Bu durumda eşdeğer basınç 

çubuklarının Şekil 4.6 yer alan gerilme-şekil değiştirme ilişkisi kullanılarak kuvvet-

kısalma ilişkisi elde edilmelidir.  

Bunun için şu dönüştürmeler yapılmalıdır: 

 Eksenel Kuvvet = Gerilme x Çubuk Alanı, 

 P =  x F                  (4.1) 

 Kısalma = Şekil Değiştirme x Çubuk Uzunluğu, 

 D =  x D                                                                                                 (4.2) 

 

Şekil 4.7  Dolgu duvarının eşdeğer basınç çubuğu modeli 
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Eşdeğer basınç çubuğu boyu, Şekil 4.7‟den de anlaşıldığı gibi dolgu duvarının 

köşegen uzunluğu olan “D” değerine eşittir. “F” çubuk alanı hakkında ODTÜ 

raporunda [4] herhangi bir bilgi bulunmadığı için, Combescure [7] tarafından 

deneysel çalışmalara dayalı olarak üretilen bağıntılardan yararlanılmıştır. 

 Buna göre, 

 1H : duvardan çerçeveye olan bağıl rijitlik 

 Em : duvar elastisite modülü  

  : diyagonel çubuğun yatayla yaptığı açı 

 H : çerçeve yüksekliği  

 hm : duvar yüksekliği 

 D : eşdeğer diyagonel çubuğun boyu 

 Ec : çerçeve elastisite modülü 

 Icol : duvara komşu kolonun atalet momenti   

 t : duvar kalınlığı 

 a : eşdeğer diyagonel çubuğun genişliği 

 F : eşdeğer diyagonel çubuğun enkesit alanı 

olmak üzere,  

1H = H [( Em t sin2)/(4 Ec Icol hm)]
1/4 

                                                      (4.3) 

a = 0.175 D (1 H)
-0.4

                                                                                  (4.4) 

F = a x t                                                                                                       (4.5) 

denklemlerinden “F” çubuk alanı hesaplanabilmektedir. 

Sistemde; 

t = 10 cm, l = 130 cm, hm = 75 cm, Em = 88329.85 kg/cm
2
, Ec = 283516.74 kg/cm

2
, 

Icol = 1250 cm
4
,  H = 90 cm, L = 140 cm, D = 166.43 cm,  = 32.74

o
 

değerlerini almaktadır. 

(4.3) ve (4.4) denklemlerinde yukarıda karşılıkları açıklanan değerler yerlerine 

konulursa, eşdeğer diyagonel çubuğun “a” genişliği, 

a = 16 cm 
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ve eşdeğer diyagonel çubuğun “F” enkesit alanı, 

F = 16 cm
2
 

olarak hesaplanmaktadır.  

Şekil 4.6‟dan, 

 duvarın taşıyabildiği maksimum gerilme, 1 = 3.313 Mpa 

 duvarın maksimum gerilme altındaki şekil değiştirmesi, 1 = 3.75x10
-4

  

 duvarın kırılma anındaki gerilmesi, 2 = 3.094 Mpa  

 duvarın kırılma anındaki şekil değiştirmesi, 2 = 3x10
-3

  

olarak okunmuştur. 

Hesaplanan “F = 16 cm
2
” çubuk alanı ve (4.1)-(4.2) denklemleri kullanılarak Şekil 

4.6‟da verilen gerilme-şekil değiştirme bağıntısından kuvvet-kısalma ilişkisi 

hesaplanmaktadır. 

 

Şekil 4.8 Eşdeğer basınç çubuğu kuvvet-kısalma ilişkisi 

Dolgu duvarın davranışını temsil eden eşdeğer basınç çubuğunun Şekil 4.8‟de 

gösterilen kuvvet-deplasman ilişkisi, DRAIN2DX bünyesindeki 09 numaralı eleman 

[2] kullanılarak veri girişi dosyasına girilmiş ve DRAIN2DX programında sistemin 

lineer olmayan statik analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 4.3‟de eşdeğer basınç 

çubuğunun DRAIN2DX veri girişi dosyasına yazılışı görülmektedir. 

 

 

P2 

P1 

Kuvvet 

 d1                           d2 
Kısalma 

P1 = 53  KN 

P2 = 49.5  KN 

 

d1 = 6.24 x 10
-4

  m 

d2 = 4.99 x 10
-3

  m 
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Tablo 4.3  DRAIN2DX programında eleman no:07 ile eşdeğer basınç çubuğu 

tanımlaması 

Satır No Satır İçeriği 

1 *ELEMENTGROUP 

2 ! Group information 

3 !  ID Evnt Pdel           Damp 

4      9      1      1                0.          Basınç Çubuğu Modeli 

5 ! Control information 

6     1 

7 ! Property types 

8 !  ID   t/c         u1         u2           k1            k2             k3          k4       osht 

9     1    -2  3.24E-4   6.24E-4   84936.00  84936.00   -801.28               1.E-5 

10 ! ELEMENT GENERATION COMMANDS 

11 !  ID       NOi       NOj       inc  Prp 

12      1            7             8                1 

13      2            9           10                1 

Tabloda, 1 numaralı satırdaki “*ELEMENTGROUP” komutu ile eleman grubu 

tanımlamasına başlandığı işaret edilmektedir. 4 numaralı satırda,  

 “9” değeri ile 09 numaralı eleman seçilmekte,  

 sonraki “1” değeri ile “event” olarak adlandırılan rijitlik değişimlerinin esas 

alındığı hesap türü seçilmekte, 

 sonraki “1” değeri ile ikinci mertebe etkileri hesaba katılmakta, 

 “0.” değeri ile rijitlile orantılı sönüm faktörü sıfıra eşitlenmekte, 

 “Basınç Çubuğu Modeli” tanımlaması ile eleman grubuna başlık 

atanmaktadır. 

6 numaralı satırda bir tip çubuk tanımlandığına işaret edilmekte ve 9 numaralı 

satırda bu çubuğun parametreleri girilmektedir. Buradaki parametreler sırası ile, 

 1 : çubuk modeli numarası 

 -2 : çubuğun basınca çalışması için girilen kod numarası 

 3.24E-4 : Şekil 4.8‟deki d1 deplasmanının yaklaşık olarak yarısı(Eleman 

no:09‟da tanımlanması gereken bir parametre olduğu için yaklaşık olarak 

Şekil 1.8‟deki d1 değerinin yarısı seçilmiştir.Sonucu değiştirmez.).  
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 6.24E-4 : Şekil 4.8‟deki d1 deplasmanı  

 84936.00 : Şekil 4.8‟deki ilk doğru parçasının eğimi 

 84936.00  : Şekil 4.8‟deki ilk doğru parçasının eğimi 

 -801.28 : Şekil 4.8‟deki ikinci doğru parçasının eğimi (negatif eğimli) 

 1.E-5 : çubuğun akma toleransı 

Son olarak satır 12 ve 13‟de betonarme çerçevenin üst ve alt gözlerinde yer alacak 

diyagonel çubukların uç noktaları ve çubukların hangi model tipinde olacakları 

tanımlanmaktadır. 

Sistemin lineer olmayan statik analizi, yer değiştirme kontrollü olarak 

gerçekleştirilmiş ve  Şekil 4.9‟da görülen yatay yük-tepe noktası yatay yer 

değiştirmesi grafiği elde edilmiştir. Sistemin göçme noktası, yükün maksimumdan 

geçip azalmaya başladığı tepe noktasıdır. 
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Şekil 4.9 Betonarme dolgu duvarlı çerçeve sistemin draın2dx programı ile lineer 

olmayan statik analizi sonucunda elde edilen yatay yük-tepe yatay yer değiştirmesi 

ilişkisi  

ODTÜ‟nün hazırlamış olduğu raporda, DRAIN2DX programını kullanarak 

ODTÜ‟nün gerçekleştirmiş olduğu lineer olmayan statik analiz sonuçları da yer 

almaktadır. Şekil 4.10‟da tezin bu bölümünde gerçekleştirilmiş olan analiz sonuçları 

ile ODTÜ raporunda yer alan analiz sonuçları karşılaştırılmaktadır. 
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Şekil 4.10 Tezin bu bölümünde gerçekleştirilmiş olan analiz sonucunda elde edilen 

ve ODTÜ raporunda yer alan yatay yük-tepe yatay yer değiştirmesi ilişkilerinin 

karşılaştırılması  

Şekil 4.10‟da koyu siyah renkli eğri bu tez kapsamında gerçekleştirilmiş olan 

DRAIN2DX analiz sonucunu vermektedir ve taşınan maksimum yükün 55.12 KN 

olduğunu göstermektedir. ODTÜ raporunda, [4], DRAIN2DX ile hesaplanan 

değerler açık gri renkli kesik çizgili eğri ile verilmiştir ve taşınan maksimum yük ise 

57 KN‟dur. Görüldüğü gibi elde edilen sonuçlar çok yakındır.  

Betonarme çerçevenin dolgu duvarsız davranışı hakkında [4] nolu kaynakta bir bilgi 

yer almamaktadır. Tezin bu bölümünde sistemin duvarsız haldeki davranışı da 

modellenmiş ve incelenmiştir. 

Çerçeve modellenmesinin, dolgu duvarlı çerçeve modellenmesinden tek farkı 

eşdeğer basınç çubuklarının sistemden kaldırılmış olmasıdır. Eşdeğer çubuklar 

kaldırıldıktan sonraki sistemde yapılan lineer olmayan statik sonucunda elde edilen 

yatay yük-tepe noktası yer değiştirmesi ilişkisi Şekil 4.11‟deki grafikte 

görülmektedir. Analiz yük kontrollü olarak gerçekleştirilmiştir. Sistemlerin göçme 

noktaları eğrilerin son buldukları noktalardır. 

Şekil 4.11‟de görüldüğü gibi, dolgu duvarlı çerçevenin yük taşıma kapasitesi 

yaklaşık 55 KN iken duvarsız çerçevede yaklaşık 20 KN‟dur. Duvarlar sistemin yük 

taşıma kapasitesini 2.75 kat artırmıştır.  
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Sistemin rijitliğinde ve sünekliğinde meydana gelen değişiklikler ise Şekil 4.12‟de 

hesaplanan değerlerden anlaşılabilmektedir. 
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Şekil 4.11 Dolgu duvarlı betonarme çerçeve sistem ile duvarsız betonarme çerçeve 

sistemlerin lineer olmayan statik analizi sonucunda elde edilen yatay yük-tepe yatay 

yer değiştirmesi ilişkilerinin karşılaştırılması 
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Şekil 4.12 Dolgu duvarlı betonarme çerçeve sistem ile duvarsız betonarme çerçeve 

sistemlerin rijitlik ve sünekliklerinin karşılaştırılması 

Şekil 4.12‟de görüldüğü gibi çerçevelerin başlangıç rijitlikleri, duvarlı olması 

durumunda 20000 
KN/m

 ve çıplak çerçeve olması durumunda 2700 
KN/m

 olmaktadır. 

Yani sisteme duvar eklendiği zaman başlangıç rijiliğinde yaklaşık 7.5 katlık bir artış 

meydana gelmektedir. 

Kduvarlı = 20/0.001 = 20000 KN/m 

Kçıplak = 5.4/0.002 = 2700 KN/m 
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Süneklikleri açısından değerlendirilirse, 

 Dolgu duvarlı çerçevede, duvarlı = 12mm / 2.5mm = 4.8 

 Çıplak çerçevede, duvarsız = 17mm / 2.5mm = 6.8   

 duvarsız  / duvarlı = 4.8 / 6.8 = 0.706 = %70 

hesaplanmaktadır. Görüldüğü gibi duvarlar, sistemin sünekliğinde  %30 luk bir 

düşüşe neden olmaktadır. 
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5.  DUVARLARI CFRP(CARBON FIBER REINFORCED POLYMER) İLE 

GÜÇLENDİRİLMİŞ DOLGU DUVARLI BETONARME DÜZLEM 

ÇERÇEVE 

Bu bölümde, bölüm 4’de anlatılan dolgu duvarlı betonarme düzlem çerçeve sistemin 

CFRP dokumaları kullanılarak güçlendirilmesiyle birlikte lineer olmayan 

davranışında meydana gelen değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır.  

ODTÜ tarafından hazırlanan ve bölüm 4 de bahsi geçen raporda [4] bu konu ile 

ilgili deneysel çalışmalar ve kuramsal analizler gerçekleştirilmiştir. Rapordaki 

bilgiler ışığında oluşturulan, CFRP ile güçlendirilmiş sistemin mekanik modeli ve 

koordinatları Şekil 5.1’de verilmiştir.  Burada dikkat edilmesi gereken husus, Şekil 

4.1’de yer alan sistem mekanik modelinden farklı olarak sisteme diğer yönde de, 

uçlarında dönme serbestliğini sağlayacak mafsallar bulunan diyagonal çubukların 

eklenmiş olmasıdır. Bu çubuklar, CFRP ile güçlendirilmiş duvar davranışını temsil 

etmekte ve güçlendirilmemiş duvarları temsil eden eşdeğer basınç çubuklarının 

aksine, sadece çekme kuvveti taşımaktadırlar. CFRP ile güçlendirilmiş duvarların 

çekme çubuğu olarak modellenmelerinin sebebi, CFRP dokumalarının yapıları 

gereği, basınç altındaki dayanıma katkılarının olmaması, fakat çekme altındaki 

dayanımda büyük katkı sağlamalarıdır.    
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Şekil 5.1  Duvarları CFRP(Carbon Fiber Reinforced Polymer) ile güçlendirilmiş 

dolgu duvarlı betonarme düzlem çerçevenin mekanik modeli 

Dolgu duvarlı betonarme çerçeve sistemin güçlendirilmesi amacı ile, tek yönlü lifler 

halinde dokunmuş 20 cm genişliğindeki CFRP kumaşları, çeşitli özellikteki 

yapıştırıcılar aracılığı ile duvar yüzeylerine Şekil 5.2’de görüldüğü gibi, duvarın 

diyagonal ekseni boyunca yapıştırılmış ve noktalarla gösterilen yerlerden duvara 

bulonlanmıştır.  



 46 

 

Şekil 5.2  Genişliği 20 cm, kalınlığı 1mm olan CFRP kumaşlarının duvar iç ve dış 

yüzeylerine uygulanması 

Daha sonra, çekme çubuğu olarak çalıştırılacak olan CFRP’li dolgu duvar 

davranışının  modellenmesi amacı ile, üç parçalı bir gerilme-şekil değiştirme  ilişkisi 

benimsenmiş ve deneme yanılma yöntemi ile değerleri hesaplanmıştır. Bu işlemler 

ODTÜ tarafından hazırlanan ve bölüm 4 de bahsi geçen raporda [4] anlatılmaktadır. 

Sonuçta oluşturulan gerilme-şekil değiştirme ilişkisi Şekil 5.3’de görülmektedir. 

Oluşturulan bu ilişkide önemli olan nokta, çekme çubuğunun temsil ettiği kompozit 

sistemin bileşenlerinin 1 mm kalınlığındaki CFRP kumaşı, 10 cm kalınlığındaki 

dolgu duvarı, 1 cm kalınlığındaki sıva ve Şekil 5.2’de gösterilen bulon sistemi 

olmasıdır. Şekildeki A noktası, çekme çubuğu rijitliğinin %50 düştüğü noktaya 

karşılık gelmektedir. B noktasında ise çekme çubuğu gerilmesi maksimuma 

ulaştıktan sonra bulonlarda meydana gelen hasarlardan dolayı düşüşe geçmektedir. 
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Şekil 5.3  Eşdeğer çekme çubuğunda gerilme-şekil değiştirme ilişkisi 

Çekme çubuklarının program veri girişi dosyasında tanımlanması aşamasında, 

basınç çubuklarında olduğu gibi, DRAIN2DX bünyesindeki 09 numaralı 

“Basınç/Çekme Bağlantı Elemanı” [2] veri düzeni kullanılmıştır. Bu eleman ile 

modelleme durumunda gerilme-şekil değiştirme ilişkisi yerine, çekme çubuğundaki 

kuvvet-uzama ilişkisi istenmektedir. Bu durumda eşdeğer çekme çubuklarının Şekil 

5.3’de yer alan gerilme-şekil değiştirme ilişkisi kullanılarak kuvvet-uzama ilişkisi 

elde edilmelidir. Bu işlem için yapılması gereken dönüştürmeler bölüm 4’de 

anlatılmıştır. 

Fakat, bu dönüştürmeler için eşdeğer çekme çubuğunun genişliğine ve enkesit 

alanına ihtiyaç vardır. ODTÜ tarafından hazırlanan [4] no’lu raporda bu değerler ile 

ilgili olarak bilgi bulunmadığından ve sistem modelinin güvenilirliğinin bölüm 4’de 

elde edilen sonuçlarla kanıtlanmış olmasından dolayı, çekme çubuğunun kuvvet-

uzama ilişkisinin elde edilmesinde deneme yanılma yönteminin benimsenmesi 

uygun bulunmuştur. Bu amaçla, çekme çubuğunda kuvvet-uzama ilişkisini veren 

değerler tahmin edilerek, mekanik modeli Şekil 5.1’de gösterilen sistem üzerinde bir 

dizi itme analizi gerçekleştirilmiş ve deneysel çalışmalarla elde edilen sonuçlara 

yeterli derecede yakınsaklık sağlandıktan sonra işlemler durdurulmuştur. Sonuçta 

elde edilen model Şekil 5.4’de görülmektedir. 
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Şekil 5.4  Eşdeğer çekme çubuğunda kuvvet-uzama ilişkisi 

Tabloda 5.1’de, DRAIN2DX programı bünyesindeki 09 numaralı “Basınç/Çekme 

Bağlantı Elemanı” veri düzeni kullanılarak, eşdeğer çekme ve basınç çubuklarının 

DRAIN2DX veri girişi dosyasında tanıtılması görülmektedir. 

Tablo 5.1  DRAIN2DX programında eleman no:09 ile eşdeğer çekme ve basınç 

çubukları tanımlaması 

Satır No Satır İçeriği 

1 *ELEMENTGROUP 

2 ! Group information 

3 !  ID Evnt Pdel           Damp 

4      9      1      1                0.          Basınç ve Çekme Çubuğu Modelleri 

5 ! Control information 

6     2 

7 ! Property types 

8 !  ID  t/c          u1         u2          k1             k2             k3           k4      osht 

9     1   -1   3.24E-4   6.24E-4  84936.00  84936.00   -801.28               1.E-5 

10     2   +1      1.E-3     5.E-3     40000.0   10000.0     -10000.               1.E-5 

11 ! ELEMENT GENERATION COMMANDS 

12 !  ID       NOi       NOj       inc  Prp 

13     1          7           8                     1 

14     2          9         10                     1 

15     3        12         11                     2 

16     4        14         13                     2 
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Tablo 5.1’de, 1 numaralı satırdaki “*ELEMENTGROUP” komutu ile eleman grubu 

tanımlamasına başlandığı işaret edilmektedir. 4 numaralı satırda,  

 “9” değeri ile 09 numaralı eleman seçilmekte,  

 sonraki “1” değeri ile “event” olarak adlandırılan rijitlik değişimlerinin esas 

alındığı hesap türü seçilmekte, 

 sonraki “1” değeri ile ikinci mertebe etkileri hesaba katılmakta, 

 “0.” değeri ile rijitlikle orantılı sönüm faktörü sıfıra eşitlenmekte, 

 “Basınç ve Çekme Çubuğu Modelleri” tanımlaması ile eleman grubuna 

başlık atanmaktadır. 

6 numaralı satırda iki tip çubuk tanımlandığına işaret edilmekte ve 9-10 numaralı 

satırlarda bu çubukların parametreleri girilmektedir. 9 numaralı satırda yer alan 

basınç çubuğu parametreleri bölüm 4 de açıklanmıştır. 10 numaralı satırdaki çekme 

çubuğu ile ilgili parametreler sırası ile, 

 2 : çubuk modeli numarası 

 +1 : çubuğun çekmeye çalışması için girilen kod numarası 

 1.E-3 : Şekil 5.4 deki birinci doğru parçasının son bulduğu noktadaki 

deplasman  

 5.E-3 : Şekil 5.4 deki ikinci doğru parçasının son bulduğu noktadaki 

deplasman   

 40000 : Şekil 5.4 deki ilk doğru parçasının eğimi 

 10000 : Şekil 5.4 deki ikinci doğru parçasının eğimi 

 -10000 : Şekil 5.4 deki üçüncü doğru parçasının eğimi (negatif eğimli) 

 1.E-5 : çubuğun akma toleransı 

Son olarak 13-16 satırlarında betonarme çerçevenin üst ve alt gözlerinde yer alacak 

diyagonal çekme ve basınç çubuklarının uç noktaları ve çubukların hangi model 

tipinde olacakları tanımlanmaktadır. 

Sistemin lineer olmayan statik analizi, yer değiştirme kontrollü olarak 

gerçekleştirilmiş ve  Şekil 5.5’de görülen yatay yük-tepe yatay yer değiştirmesi 
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grafiği elde edilmiştir. Sistemin göçme noktası, yükün maksimumdan geçip 

azalmaya başladığı grafik tepe noktasıdır. 
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Şekil 5.5 CFRP ile güçlendirilmiş dolgu duvarlı betonarme çerçeve sistemin 

DRAIN2DX programı ile lineer olmayan statik analizi sonucunda elde edilen yatay 

yük-tepe yatay yer değiştirmesi ilişkisi  

ODTÜ’nün hazırlamış olduğu raporda [4], DRAIN2DX programını kullanarak 

ODTÜ’nün gerçekleştirmiş olduğu lineer olmayan statik analiz sonuçları da yer 

almaktadır. Şekil 5.6’da tezin bu bölümünde gerçekleştirilmiş olan analiz sonuçları 

ile ODTÜ raporunda [4] yer alan analiz sonuçları karşılaştırılmaktadır. Şekilde 

görüldüğü gibi, koyu siyah renkli eğri tezin bu bölümünde gerçekleştirilmiş olan 

analiz sonucunu vermektedir. İki DRAIN2DX eğrisinin A noktasına karşılık gelen 

noktaları arasında yaklaşık 10KN fark olmakla beraber, B noktasına karşılık gelen 

noktalar neredeyse üst üste çakışmaktadır. Bölüm 4’de modellenmiş olan sistemin 

vermiş olduğu doğru sonuçlar göz önünde bulundurulursa, ve bu bölümde 

oluşturulan modelde de ek olarak sadece çekme çubuklarının yerleştirildiği 

düşünülürse, bu bölümde yapılmış olan lineer olmayan statik analiz sonuçlarının 

ODTÜ raporunda [4] yer alan analiz sonuçları ile çok yakın çıkmış olması, çekme 

çubuğunun kuvvet-uzama ilişkisinin deneme yanılma yöntemi ile doğru olarak tespit 

edilmiş olduğu söylenebilir.  
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Şekil 5.6 Tezin bu bölümünde gerçekleştirilmiş olan analiz sonucunda elde edilen ve 

ODTÜ raporunda yer alan yatay yük-tepe yatay yer değiştirmesi ilişkilerinin 

karşılaştırılması  

Şekil 5.7’de görüldüğü gibi, dolgu duvarlı betonarme çerçeve sistemin dolgu 

duvarlarının CFRP dokumaları ile güçlendirilmeleri sonucunda sistem yük taşıma 

kapasitesi, güçlendirilmemiş dolgu duvarlı çerçeve sistemin yük taşıma 

kapasitesinin yaklaşık olarak iki katına çıkmaktadır. Sistem başlangıç rijitliği,  

KCFRP = 40
KN

 / 0.00114
m

 = 35088 
KN/m

  

olarak güçlendirilmemiş duvarlı çerçeveye göre, 

KCFRP / Kduvarlı = 35088 / 20000 = 1.75  

kat artış göstermektedir. 

Sistem sünekliğinde ise, duvarlı ve CFRP’li çerçevelerde akma ve göçme olayları 

aynı deplasmanlarda gerçekleştiği için  bir değişme görülmemektedir.  

Bu sonuçlara göre, burada yapılan araştırmada kullanılan betonarme çerçeve 

sistemde dolgu duvarların CFRP dokumaları ile güçlendirilmesinin, sistem 

davranışını oldukça olumlu yönde etkilediği söylenebilmektedir. 
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Şekil 5.7 Duvarları CFRP ile güçlendirilmiş çerçeve,güçlendirilmemiş duvarlı 

çerçeve ve duvarsız çerçeve sistemlerin lineer olmayan statik analizi sonucunda elde 

edilen yatay yük-tepe yatay yer değiştirmesi ilişkilerinin karşılaştırılması 
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6.  DÖRT KATLI BETONARME DÜZLEM ÇERÇEVE  

6.1  AMAÇ 

Bu bölümde, Çapa Tıp Fakültesi‟nde yer alan eski bir hastane binasından bir yönde 

çıkartılmış olan iki boyutlu düzlem bir çerçevenin duvarsız, duvarlı ve duvarları 

FRP ile takviye edilmiş durumları için  lineer olmayan davranışı incelenmekte ve 

elde edilen sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılmaktadır. 

Üç boyutlu yapı sisteminden çıkartılmış olan bu çerçeve, planda x doğrultusunda C 

aksında yer almaktadır. Ancak bu düzlem çerçevenin, üç boyutlu sistemin x 

doğrultusundaki davranışını doğru olarak yansıtacak şekilde modellenmiş 

olduğunun tahkik edilmesi amacı ile, üç boyutlu model ile düzlem çerçeve 

modelinin serbest titreşim periyotları ve mod şekilleri hesaplanmakta ve birbirleri ile 

karşılaştırılarak yakın sonuçlar elde edildiği sınanmaktadır. Bunun için önce 

SAP2000 bilgisayar programında sistemin üç boyutlu modeli hazırlanmakta ve bu 

modelin serbest titreşim periyotları ve mod şekilleri hesaplanmaktadır. Daha sonra 

DRAIN2DX bilgisayar programı ile, bu üç boyutlu sistemden çıkartılmış olan x 

doğrultusundaki iki boyutlu C aksı çerçevesinin serbest titreşim periyotları ve mod 

şekilleri hesaplanarak, SAP2000 bilgisayar programından elde edilen üç boyutlu 

modelin serbest titreşim sonuçları ile karşılaştırılmaktadır. Sonuçlarda yeterli 

yakınlık görüldüğünde, C aksı çerçevesinin, üç boyutlu sistemin x doğrultusundaki 

davranışını doğru olarak yansıtacak şekilde modellenmiş olduğu doğrulanmış 

olmaktadır. 

Daha sonra, DRAIN2DX bilgisayar programı kullanılarak C aksı çerçevesi üzerinde 

duvarsız, duvarlı ve duvarları FRP ile takviye edilmiş durumlar için lineer olmayan 

itme analizleri gerçekleştirilmekte ve yük taşıma kapasitelerindeki değişimler 

gözlenmektedir. 
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6.2  YAPI SĠSTEMĠ HAKKINDA BĠLGĠ 

Yapı sistemi toplamda 4 kattan oluşmakta ve taşıyıcı sistemi Şekil 6.1‟de görüldüğü 

gibi betonarme kolon-kiriş elemanlarından meydana gelmektedir. 

 

Şekil 6.1  Dört katlı hastane binası taşıyıcı sisteminin üç boyutlu görünüşleri 

Yapıda tüm katlardaki döşeme kalınlıkları hf = 15 cm‟dir. Binanın dış cephesi 4 

KN/m
2
 ağırlığında ve 20cm kalınlığında duvarla örülmüştür. Bina içindeki duvarlar 

ise Q hareketli yüküne 1.5 KN/m
2
 değerinde ilave edilerek hesaba katılmıştır. 

Yapılan deneyler sonucunda yapıda kullanılan beton ve çelik malzemelerinin 

karakteristik özellikleri betonda fck = 10 N/mm
2
 , çelikte fyk = 220 N/mm

2
  olarak 

bulunmuştur. Buna göre, 

 Betonda : 

γ = 25 KN/m
3
 

fck = 10 N/mm
2
  Ebeton = [3250fck] + 14000MPa = 24277.4 N/mm

2
 

= 24277400 KN/m
2
 

 Çelikte : 

γ = 78.5 KN/m
3
 

fyk = 220 N/mm
2
  Eçelik = 2x10

5
 N/mm

2
 = 2x10

8
 KN/m

2
 

olmaktadır. 
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Şekil 6.2‟de görüldüğü gibi tipik kat planında, x doğrultusunda 6 adet açıklık ve 

buna dik y doğrultusunda 3 adet açıklık bulunmaktadır. Kolonların tümü, uzun 

doğrultuları y doğrultusunda olacak şekilde yerleştirilmiştir. 

 

Şekil 6.2  Tipik kat planı 

Yapı sistemi, Şekil 6.3‟de görüldüğü gibi 1 adet zemin katı ve 3 adet normal kattan 

meydana gelmektedir. Yapının düşeydeki kat yükseklikleri değişimi de Şekil 6.3‟de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.3  Kat yükseklikleri 
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Yapının zemin katında ve 3 adet normal katta yer alan kolon ve kirişlerin kesit 

boyutları sırası ile Tablo 6.1 ve  ve Tablo 6.2‟de verilmektedir. 

Tablo 6.1  Kolon kesit bilgileri 

Kat Aks Kolon Kesiti 

Zemin A ve D 30/55 

Zemin B ve C 30/45 

Normal 1 A ve D 25/40 

Normal 1 B ve C 25/30 

Normal 2 A ve D 25/40 

Normal 2 B ve C 25/30 

Normal 3 A ve D 25/40 

Normal 3 B ve C 25/30 

Tablo 6.2  Kiriş kesit bilgileri 

Kat Aks KiriĢ Kesiti 

Zemin A ve D 20/50 

Zemin B ve C 20/40 

Zemin 1,2,3,4,5,6,7 20/60 

Normal 1 A ve D 20/50 

Normal 1 B ve C 20/40 

Normal 1 1,2,3,4,5,6,7 20/60 

Normal 2 A ve D 20/50 

Normal 2 B ve C 20/40 

Normal 2 1,2,3,4,5,6,7 20/60 

Normal 3 A ve D 20/50 

Normal 3 B ve C 20/40 

Normal 3 1,2,3,4,5,6,7 20/60 
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6.3  ÜÇ BOYUTLU YAPI SĠSTEMĠNĠN SAP2000 BĠLGĠSAYAR 

PROGRAMI ĠLE SERBEST TĠTREġĠM HESABI 

6.3.1  Yük Analizi 

6.3.1.1  DöĢeme Yükü 

Hareketli yükler ; 

 Hastane hareketli yükü = 3.5 KN/m
2
 

 Yapı içerisindeki duvar yükü = 1.5 KN/m
2
 

Qdöşeme = Hastane hareketli yükü + Duvar yükü = 3.5 KN/m
2
 + 1.5 KN/m

2
 

Qdöşeme = 5 KN/m
2
 

Zati yükler ; 

Döşemeye etkiyen zati yüklerin analizi Şekil 6.4‟de görülmektedir. 

7cm (dolgu+kaplama)  22KN/m
3
 x 0.07m = 1.54 KN/m

2
 

15cm (B.A.Döşeme)  B.A.Döşeme ağırlığı SAP2000 

programında otomatik olarak hesaplanmaktadır. 

2cm (tavan sıvası)  20KN/m
3
 x 0.02m = 0.4 KN/m

2
 

Şekil 6.4  SAP2000 programı için zati yük analizi 

Gdöşeme = 7cm (dolgu+kaplama) + 2cm (tavan sıvası) = 1.54 KN/m
2
 + 0.4 KN/m

2
 

Gdöşeme = 1.94 KN/m
2
 

Hareketli yük katılımı ile birlikte toplam ağırlık ; 

Dinamik hesap için hastane hareketli yük katılım katsayısı, n = 0.30 

Wdöşeme = Gdöşeme + n.Qdöşeme = 1.94
KN/m2

 + 0.30 x 5
KN/m2

 = 3.44 KN/m
2
 

“Wdöşeme” toplam döşeme ağırlığı (15cm„lik betonarme kısım hariç), SAP2000 

bilgisayar programına tanıtılabilmesi amacıyla birim hacim ağırlık cinsinden 

yazılmıştır. Bu ağırlık, 15cm‟lik betonarme kısımın 25KN/m
3
 değerindeki birim 

hacim ağırlığına eklenmiş ve bu toplam birim hacim ağırlık, “define materials” 

komutu ile döşeme için özel olarak tanımlanmış olan malzemenin birim hacim 
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ağırlığı olarak atanmıştır. “Wdöşeme” ağırlığı metrekarede 3.44KN döşeme ağırlığına 

denk olduğu için bu değer döşemenin kalınlığına bölünerek, 

Ek birim hacim ağırlık = Wdöşeme / 15
cm

 = 3.44
KN/m2

 / 0.15
m

 = 22.93 KN/m
3
 

bulunmuştur. 

Programa tanıtılan toplam döşeme birim hacim ağırlığı ise 25KN/m
3
 + 

22.93KN/m
3
= 47.93 KN/m

3
 bulunmuştur. 

Dinamik hesapta kullanılan birim hacim kütlesi ise, 47.93 KN/m
3
 / 9.81 m/s

2
 = 

4.8858 ton/m
3
 bulunmuştur. 

6.3.1.2  Duvar Yükü 

Dış cepheye gelen duvarların ağırlığının SAP2000 programına tanıtılması için 

döşemede olduğu gibi birim hacim ağırlığı cinsinden tanımlanma yöntemi 

uygulanmıştır. Bu duvarlar dış cephe kirişleri üzerine oturduğu için duvar yükünün 

dış cephe kirişlerinin birim hacim ağırlığına eklenmesi uygun bulunmuştur. 

En üst kat çatı katı olduğu için dış cephe duvarlarının mevcut olmadığı, fakat 

döşeme üzerinde bulunan iç duvarların ve hareketli yükün döşemeye etkidiği 

varsayılmıştır. 

Dolayısı ile 1,2,3,4 no‟lu katlardan 1,2 ve 3‟e dış duvar yükü eklenmiştir. 

1 ve 2 no‟lu katların duvar yüksekliği aynı fakat 3 no‟lu katın duvar yüksekliği 

farklı olduğu için  ve her bir kat içinde farklı yükseklikte iki tip kiriş olması 

nedeniyle toplamda dört farklı tip duvar ağırlık hesabı yapılmıştır. Aşağıda, 

hesaplanmış olan kiriş toplam birim hacim ağırlıkları görülmektedir. 

Duvar ağırlığı 4.2 KN/m
2
 alınmıştır. 

 1 ve 2. normal katlarda : 

* A-D akslarındaki 20/50 boyutlarındaki kirişlerde : 

Kat yüksekliği = 4.5m 

Duvar yüksekliği = 4.5m(kat yüks.) – 0.5m(kiriş yüks.) = 4.0 m 

Duvar ağırlığı = 4.2KN/m
2
 x 4.0m = 16.8 KN/m 

Kirişe gelen ek ağırlık metrede 16.8 KN hesaplanmıştır. Bu ağırlık kiriş 

enkesit boyutlarına bölündüğü zaman kirişe gelen ek birim hacim ağırlık 

16.8
KN/m

 / (0.20m x 0.50m) = 168.0 KN/m
3
 olarak bulunmuştur. 

Toplam kiriş birim hacim ağırlığı, 
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25 KN/m
3
 + 168.0 KN/m

3
 = 193.0 KN/m

3 
 olarak hesaplanmıştır. 

* 1-7 akslarındaki 20/60 boyutlarındaki kirişlerde : 

Kat yüksekliği = 4.5m 

Duvar yüksekliği = 4.5m(kat yüks.) – 0.6m(kiriş yüks.) = 3.90 m 

Duvar ağırlığı = 4.2KN/m
2
 x 3.90m = 16.38 KN/m 

Kirişe gelen ek ağırlık metrede 16.38 KN hesaplanmıştır. Bu ağırlık kiriş 

enkesit boyutlarına bölündüğü zaman kirişe gelen ek birim hacim 

ağırlık, 16.38
KN/m

 / (0.20m x 0.60m) = 136.5 KN/m
3
 olarak 

bulunmuştur. 

Toplam kiriş birim hacim ağırlığı, 

25 KN/m
3
 + 136.5 KN/m

3
 = 161.5 KN/m

3 
 olarak hesaplanmıştır. 

 3. normal katta : 

* A-D akslarındaki 20/50 boyutlarındaki kirişlerde : 

Kat yüksekliği = 4 m 

Duvar yüksekliği = 4m(kat yüks.) – 0.5m(kiriş yüks.) = 3.5 m 

Duvar ağırlığı = 4.2KN/m
2
 x 3.5m = 14.7 KN/m 

Kirişe gelen ek ağırlık metrede 14.7 KN hesaplanmıştır. Bu ağırlık kiriş 

enkesit boyutlarına bölündüğü zaman kirişe gelen ek birim hacim 

ağırlık= 14.7
KN/m

 / (0.20m x 0.50m) = 147.0 KN/m
3
 olarak bulunmuştur. 

Toplam kiriş birim hacim ağırlığı, 

25 KN/m
3
 + 147.0 KN/m

3
 = 172.0 KN/m

3
 olarak hesaplanmıştır. 

* 1-7 akslarındaki 20/60 boyutlarındaki kirişlerde : 

Kat yüksekliği = 4m 

Duvar yüksekliği = 4m(kat yüks.) – 0.6m(kiriş yüks.) = 3.4 m 

Duvar ağırlığı = 4.2KN/m
2
 x 3.4m = 14.28 KN/m 

Kirişe gelen ek ağırlık metrede 14.28 KN hesaplanmıştır. Bu ağırlık kiriş 

enkesit boyutlarına bölündüğü zaman kirişe gelen ek birim hacim 

ağırlık= 14.28
KN/m

 / (0.20m x 0.60m) = 119.0 KN/m
3
 olarak 

bulunmuştur. 

Toplam kiriş birim hacim ağırlığı, 

25 KN/m
3
 + 119.0 KN/m

3
 = 144.0 KN/m

3
 olarak hesaplanmıştır. 

Yukarıda açıklanmış olan duvar yükü hesabında 4 ayrı duvar tipi hesabı yapılmıştır. 

Hesaplanan bu birim hacim ağırlıklarının SAP2000 programına tanıtılması için 4 
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ayrı tip dış cephe kirişi malzeme tanımlaması yapılmıştır. Yani her bir kiriş tipi için 

4 ayrı birim hacim ağırlık değeri içeren 4 ayrı kiriş beton malzemesi tanımlanmıştır. 

Bu malzeme modelleri programda, 

 1. ve 2. normal katlarda 1-7 akslarındaki kirişler için “Kat1Aks1” adı altında, 

 1. ve 2. normal katlarda A-D akslarındaki kirişler için “Kat1AksA” adı altında, 

 3. normal katta 1-7 akslarındaki kirişler için “Kat3Aks1” adı altında, 

 3. normal katta A-D akslarındaki kirişler için “Kat3AksA” adı altında 

tanımlanmıştır ve aşağıda ayrı ayrı açıklanmaktadır. 

6.3.2  Üç Boyutlu Modelleme 

Sistemi oluşturan betonarme çerçeve elemanlar SAP2000 bünyesindeki “FRAME” 

elemanlar olarak, döşemeler ise “AREA” elemanlar olarak modellenmiştir. Sistem 

kolonları zemine ankastre olarak mesnetlendirilmiştir. Kirişlerin kolonlara 

noktalarda rijit bölgeler tanımlanmıştır. Döşemeler kendi düzlemleri içerisinde rijit 

diyafram olarak modellenmiştir. Aşağıda, çerçeve ve döşeme elemanlarının 

malzeme modelleri ve kesit özelliklerinin programda tanımlanması detaylı olarak 

açıklanmıştır. Tanımlamaların tümü, SI birim sistemindeki “KiloNewton” ve 

“metre” birimleri cinsinden yapılmıştır. 

6.3.2.1  Malzeme Özelliklerinin Tanımlanması 

Şekil 6.5‟de, genel olarak SAP2000 bilgisayar programında tanımlanmış olan 

Bet(Dos), Bet(Nor), Kat1Aks1, Kat1AksA, Kat3Aks1 ve Kat3AksA adlı  

malzemeler görülmektedir. 

 

Şekil 6.5  SAP2000 bilgisayar programında tanımlanmış olan malzemeler 
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Şekil 6.6‟da, Bet(Nor) olarak adlandırılmış olan ve birim hacim ağırlığı 25 KN/m
3
 

olan beton malzemesinin SAP2000 programında tanımlanması görülmektedir. Bu 

malzeme modeli, normal tipteki standart kolon ve kirişler için tanımlanmıştır. 

 Beton basınç dayanımı = 10 N/mm
2
 = 10000KN/m

2
 

 Beton elastisite modülü, E = 3250fck +14000 Mpa 

 E = 24277.4 N/mm
2
 = 24277400 KN/m

2
 

 Çelik dayanımı = 2200 kg/cm
2
 = 220 N/mm

2
 = 220000 KN/m

2
 

 

Şekil 6.6  SAP2000 bilgisayar programında normal beton malzeme özelliklerinin 

tanımlanması 

Şekil 6.7‟de, Bet(Dos) olarak adlandırılmış olan döşeme betonu malzeme 

özelliklerinin programda tanımlanması görülmektedir. Bu malzeme, üzerine 15cm 

lik betonarme kısmının haricinde kaplama+sıva yükü, hareketli yük ve duvar yükü 

(duvar yükü hareketli yük olarak dahil edilmiştir) gelen döşeme için tanımlanmıştır. 

Burada ek olarak gelen yükler birim hacim ağırlık cinsinden hesaplanıp 25 KN/m
3
 

değerine eklenmiştir. Bu değerin hesabı en baştaki kısımda yer alan yük analizi 

başlığı altında açıklanmıştır. 
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Şekil 6.7  SAP2000 bilgisayar programında döşeme betonu malzeme özelliklerinin 

tanımlanması 

Şekil 6.8, Şekil 6.9, Şekil 6.10 ve Şekil 6.11‟de sırasıyla Kat1AksA, Kat1Aks1, 

Kat3AksA ve Kat3Aks1 adlı  malzeme modellerinin SAP2000 programında 

tanımlanması görülmektedir. Bu malzemeler, üzerine dış cephedeki duvar yükü 

gelen dış cephe kirişleri için tanımlanmıştır. Burada ek olarak gelen yükler birim 

hacim ağırlık cinsinden hesaplanıp 25KN/m
3
 değerine eklenmiştir. Bu değerlerin 

hesabı en baştaki bölümde yer alan yük analizi başlığı altında açıklanmıştır. 

 

Şekil 6.8  SAP2000 bilgisayar programında Kat1AksA adlı malzeme özelliklerinin 

tanımlanması 
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Şekil 6.9  SAP2000 bilgisayar programında Kat1Aks1 adlı malzeme özelliklerinin 

tanımlanması 

 

Şekil 6.10  SAP2000 bilgisayar programında Kat3AksA adlı malzeme özelliklerinin 

tanımlanması 
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Şekil 6.11  SAP2000 bilgisayar programında Kat3Aks1 adlı malzeme özelliklerinin 

tanımlanması 

6.3.2.2  Kesit Özelliklerinin Tanımlanması 

Aşağıda, “FRAME” olarak tanımlanmış çerçeve elemanlarının adlandırılma sistemi 

Tablo 6.3‟de verilmektedir. SAP2000 programının veri girişi dosyasından alınmış 

olan kesit özellikleri ise Tablo 6.4‟de verilmektedir. 

Tablo 6.3  Çerçeve elemanlarında adlandırma sistemi 

ÖRNEK 

ADLANDIRMA 
ÖRNEK ADLANDIRMANIN AÇIKLAMASI 

B20/40 

B: Beam kelimesini simgeler ( Türkçe‟de kiriş anlamına gelir ) 

20/40: yatayda 20cm, düşeyde 40cm boyutlarını ifade eder 

C25/30 

C: Column kelimesini simgeler ( Türkçe‟de kolon anlamına gelir ) 

25/30: x yönünde 25cm, y yönünde 30cm boyutlarını ifade eder 

Kat1-Aks1 

Kat1: 1 no‟lu katı ifade eder 

Aks1: 1 no‟lu aksı ifade eder 
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Tablo 6.4  SAP2000 bilgisayar programında tanımlanmış olan çerçeve elemanlarının 

kesit özellikleri 

KESĠT 

ADI 

MALZEME 

TĠPĠ 
t3 t2 ALAN I33 I22 

TOPLAM 

AĞIRLIK 

TOPLAM 

KÜTLE 

Text Text m m m2 m4 m4 KN KN-s2/m 

B20/40 Bet(Nor) 0.40 0.20 0.080 0.001067 0.000267 345.600 35.23 

B20/50 Bet(Nor) 0.50 0.20 0.100 0.002083 0.000333 108.000 11.01 

B20/60 Bet(Nor) 0.60 0.20 0.120 0.003600 0.000400 1042.800 106.30 

C25/30 Bet(Nor) 0.25 0.30 0.075 0.000391 0.000563 341.250 34.79 

C25/40 Bet(Nor) 0.25 0.40 0.100 0.000521 0.001333 455.000 46.38 

C30/45 Bet(Nor) 0.30 0.45 0.135 0.001013 0.002278 160.650 16.38 

C30/55 Bet(Nor) 0.30 0.55 0.165 0.001238 0.004159 196.350 20.02 

KAT1-

AKS1 
Kat1Aks1 0.60 0.20 0.120 0.003600 0.000400 1017.773 103.75 

KAT1-

AKSA 
Kat1AksA 0.50 0.20 0.100 0.002083 0.000333 1377.216 140.40 

KAT3-

AKS1 
Kat3Aks1 0.60 0.20 0.120 0.003600 0.000400 455.798 46.45 

KAT3-

AKSA 
Kat3AksA 0.50 0.20 0.100 0.002083 0.000333 616.032 62.81 

SAP2000 bilgisayar programında döşeme için tanımlanan kesit özellikleri aşağıdaki 

Şekil 6.12‟de görülmektedir. 

 

Şekil 6.12  SAP2000 bilgisayar programında döşeme kesit özelliklerinin 

tanımlanması 
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Kirişler ve döşemeler, daha doğru hesap sonucu alabilmek amacıyla önce “divide 

frames” sonra “mesh areas” komutu ile 60cm‟lik parçalara bölünmüştür. 

Daha sonra döşemenin kendi içinde sonsuz rijit olduğunun tanımlanması amacı ile 

döşeme düzlemi içindeki düğüm noktaları seçilerek “assign joint constraints” 

komutu ile her bir kattaki döşemeler için ayrı ayrı rijit diyaframlar tanımlanmıştır. 

Bunlar aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo 6.5  Döşemelerde diyafram tanımlamaları 

Diyafram 

Adı  
Koordinat Sistemi Eksen MultiLevel 

Text Text Text Yes/No 

DIAPH1 GLOBAL Z No 

DIAPH2 GLOBAL Z No 

DIAPH3 GLOBAL Z No 

DIAPH4 GLOBAL Z No 

Sonuç olarak, elde edilen üç boyutlu yapı sistemi modelinin iki farklı açıdan 

görünüşü Şekil 6.13‟de görülmektedir. 
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Şekil 6.13  SAP2000 bilgisayar programında oluşturulan üç boyutlu yapı sistemi 

modelinin iki farklı görünüşü 
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6.3.3  Üç Boyutlu Sistemin Serbest TitreĢim Hesabı 

Sistemin serbest titreşim hesabı için SAP2000 programında “Eigen Vectors” olarak 

tanımlanan öz vektörler kullanılmıştır. Şekil 6.14‟de 12 adet mod biçimi için 

tanımlanmış olan “Analysis Case” serbest titreşim hesap oturumu özellikleri 

görülmektedir. 

 

Şekil 6.14  SAP2000 bilgisayar programında serbest titreşim hesap oturumu 

tanımlanması 

Yapılan tüm tanımlamalardan sonra “Run Analysis” komutu ile üç boyutlu sistemin 

serbest titreşim hesabı gerçekleştirilmekte ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki Tablo 

6.6‟da verilmektedir. 
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Tablo 6.6  Üç boyutlu sistemin serbest titreşim periyotları, frekansları, öz vektörleri 

ve modal kütleleri 

MODE PERIOD FREQUENCY FREQUENCY EIGENVALUE MODAL 

(T) (CYC/T) (RAD/T) (RAD/T)^2 STIFFNESS MASS 

1 1.559831 0.641095 4.028118 16.225736 16.225736 

2 1.210004 0.826443 5.192696 26.964091 26.964091 

3 1.183724 0.844791 5.307980 28.174647 28.174647 

4 0.523088 1.911725 12.011720 144.281420 144.281420 

5 0.394951 2.531960 15.908772 253.089031 253.089031 

6 0.394706 2.533534 15.918662 253.403785 253.403785 

7 0.333856 2.995304 18.820053 354.194389 354.194389 

8 0.263648 3.792942 23.831760 567.952787 567.952787 

9 0.244859 4.083986 25.660442 658.458289 658.458289 

10 0.244716 4.086373 25.675437 659.228046 659.228046 

11 0.185964 5.377382 33.787085 1141.567 1141.567 

12 0.172508 5.796839 36.422611 1326.607 1326.607 

 

Üç boyutlu yapı sisteminin ilk beş serbest titreşim mod biçimi aşağıdaki Şekil 6.15, 

Şekil 6.16, Şekil 6.17, Şekil 6.18 ve Şekil 6.19‟da görülmektedir. 

Elde edilen verilere göre yapı, 

 1.mod‟da x doğrultusunda salınım yapmakta, 

 2.mod‟da y doğrultusunda salınım yapmakta, 

 3.mod‟da burulma hareketi yapmakta, 

 4.mod‟da x doğrultusunda salınım yapmakta, 

 5.mod‟da burulma hareketi yapmaktadır. 
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Şekil 6.15  Üç boyutlu yapı sisteminin 1. moddaki serbest titreşim şekli 

 

 

Şekil 6.16  Üç boyutlu yapı sisteminin 2. moddaki serbest titreşim şekli 
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Şekil 6.17  Üç boyutlu yapı sisteminin 3. moddaki serbest titreşim şekli 

 

 

Şekil 6.18  Üç boyutlu yapı sisteminin 4. moddaki serbest titreşim şekli 
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Şekil 6.19  Üç boyutlu yapı sisteminin 5. moddaki serbest titreşim şekli 

6.4  C AKSI ÇERÇEVESĠNĠN DRAIN2DX BĠLGĠSAYAR PROGRAMI ĠLE 

SERBEST TĠTREġĠM HESABI 

Çerçevenin DRAIN2DX bilgisayar programına tanıtılması aşamasında öncelikle 

düğüm noktalarının koordinatları veri girişi dosyasına kaydedilmektedir. C aksı 

çerçevesi düğüm noktaları koordinatları Şekil 6.20‟de görülmektedir. 

 

Şekil 6.20  C aksı çerçevesinde düğüm noktalarının koordinatları 
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Daha sonra, serbest titreşim hesabında esas alınacak olan ve düğüm noktalarına 

etkiyen kütleler DRAIN2DX veri girişi dosyasına kaydedilmektedir. Bu kütlelerin 

hesabı aşağıda yer alan yük analizi kısmında açıklanmaktadır. Burada, üç boyutlu 

yapı sisteminden C aksı düzlem çerçevesine etkiyen yüklerin hesabı amaçlanmıştır. 

Bunun için öncelikle üç boyutlu sisteme etkiyen yükler hesaplanmakta ve daha 

sonra da C aksı çerçevesinin payına düşen yükler hesaplanmaktadır. Buradan da C 

aksı çerçevesinin düğüm noktalarına etkiyen kütlelerin hesabına geçilmektedir. 

6.4.1  Yük Analizi 

6.4.1.1  Üç Boyutlu Yapı Sisteminde DöĢemelere Etkiyen Yükler 

Hareketli yükler ; 

 Hastane hareketli yükü = 3.5 KN/m
2
 

 Yapı içerisindeki duvar yükü = 1.5 KN/m
2
 

Qdöşeme = Hastane hareketli yükü + Duvar yükü = 3.5 KN/m
2
 + 1.5 KN/m

2
 

Qdöşeme = 5 KN/m
2
 

Zati yükler ; 

Döşemeye etkiyen zati yüklerin analizi Şekil 6.21‟de görülmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 6.21  Döşeme zati yük analizi 

Gdöşeme = 7cm (dolgu+kaplama) + 2cm(tavan sıvası) + 15cm (B.A.Döşeme) 

Gdöşeme  = 1.54 + 0.4 + 3.75 = 5.69 KN/m
2
 

Gdöşeme = 5.69 KN/m
2
 

Hareketli yük katılımı ile birlikte toplam ağırlık ; 

Dinamik hesap için hastane hareketli yük katılım katsayısı, n = 0.30 

Wdöşeme = Gdöşeme + n. Qdöşeme = 5.96
KN/m2

 + 0.30 x 5
KN/m2

 = 7.19 KN/m
2
 

Döşeme Toplam Alanı = 21.6m x 15.8m = 341.28 m
2
 

Wdöşeme = 7.19 KN/m
2
 x 341.28m

2
 = 2453.8 KN 

7cm (dolgu+kaplama)  22KN/m
3
 x 0.07m = 1.54 KN/m

2 

 

 

15cm (B.A.Döşeme)  25KN/m
3
 x 0.15m = 3.75 KN/m

2 

 

 

2cm (tavan sıvası)  20KN/m
3
 x 0.02m = 0.4 KN/m

2
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6.4.1.2  Üç Boyutlu Yapı Sisteminde Duvar Yükleri 

Duvar ağırlığı 4.2 KN/m
2
 alınmıştır. 

 1 ve 2. normal katlarda : 

* A-D akslarındaki 20/50 boyutlarındaki kirişlerde : 

Kat yüksekliği = 4.5m 

Duvar yüksekliği = 4.5m(kat yüks.) – 0.5m(kiriş yüks.) = 4.0 m 

Duvar ağırlığı = 4.2KN/m
2
 x 4.0m = 16.8 KN/m 

* 1-7 akslarındaki 20/60 boyutlarındaki kirişlerde : 

Kat yüksekliği = 4.5m 

Duvar yüksekliği = 4.5m(kat yüks.) – 0.6m(kiriş yüks.) = 3.90 m 

Duvar ağırlığı = 4.2KN/m
2
 x 3.90m = 16.38 KN/m 

 3. normal katta : 

* A-D akslarındaki 20/50 boyutlarındaki kirişlerde : 

Kat yüksekliği = 4 m 

Duvar yüksekliği = 4m(kat yüks.) – 0.5m(kiriş yüks.) = 3.5 m 

Duvar ağırlığı = 4.2KN/m
2
 x 3.5m = 14.7 KN/m 

* 1-7 akslarındaki 20/60 boyutlarındaki kirişlerde : 

Kat yüksekliği = 4m 

Duvar yüksekliği = 4m(kat yüks.) – 0.6m(kiriş yüks.) = 3.4 m 

Duvar ağırlığı = 4.2KN/m
2
 x 3.4m = 14.28 KN/m 

 Çatı katında : 

Bu katta dış cephe duvarının mevcut olmadığı varsayılmıştır. 

6.4.1.3  Üç Boyutlu Yapı Sisteminde Katlara Etkiyen Toplam Yük 

Katlara etkiyen toplam yük ; 

 1.ve 2. normal katlarda : 

Wtoplam = Wdöşeme + Wduvar = 2453.8
KN

 + [(16.8
KN/m  

x 21.6
m

 x 2
sıra

)+(16.38
KN/m

 

x 15.8
m

 x 2
sıra

)] 

Wtoplam = 3697.17 KN 

Wtoplam / Adöşeme = 3697.17 / 341.28 = 10.83 KN/m
2
 

 3. normal katta : 

Wtoplam = Wdöşeme + Wduvar = 2453.8
KN

 + [(14.7
KN/m  

x 21.6
m

 x 2
sıra

)+(14.28
KN/m

 

x 15.8
m

 x 2
sıra

)] 

Wtoplam = 3540.1 KN 

Wtoplam / Adöşeme = 3540.1 / 341.28 = 10.38 KN/m
2
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 Çatı katında : 

Wtoplam = Wdöşeme = 2453.8 KN 

Wtoplam / Adöşeme = 2453.8 / 341.28 = 7.19 KN/m
2
 

Şekil 6.22‟de C aksı çerçevesinin planda yük aldığı genişlik görülmektedir. 

C aksının yük alma genişliği 4.9m‟dir. 

 

Şekil 6.22  C aksı çerçevesinin plandaki yük aldığı genişlik 

 1. ve 2. normal katlarda C aksına gelen düzgün yayılı yük : 

10.83 KN/m
2
 x 4.9m = 53.067 KN/m 

 3. normal katta C aksına gelen düzgün yayılı yük : 

10.38 KN/m
2
 x 4.9m = 50.862 KN/m 

 4. Katta C aksına gelen düzgün yayılı yük : 

7.19 KN/m
2
 x 4.9m = 35.231 KN/m 
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6.4.1.4  C Aksı Çerçevesinde Düğüm Noktalarına Etkiyen Kütleler 

Aşağıda Şekil 6.23‟de C aksı çerçevesinin kolon ve kiriş ağırlıkları, katlara etkiyen 

düzgün yayılı yük ve bu yüklerin düğüm noktalarına yoğunlaştırılması sonucunda 

düğüm noktalarına etkiyen kütleler görülmektedir. 

 

Şekil 6.23  C aksı çerçevesinde düğüm noktalarına etkiyen kütleler 

Düğüm noktalarına etkiyen kütleler aşağıda açıklandığı şekilde hesaplanmıştır. 

 Çatı katında : 

Kolon, W25/30 = 25KN/m
3
 x 0.25m x 0.30m x 4m = 7.5KN 

Kiriş, W20/40 = 25KN/m
3
 x 0.20m x 0.40m x 3.6m = 7.2KN 

m1 = ( Wkolon + Wkiriş/2 + q x 3.6
m

 / 2 ) / 9.81
m/s2

 

= [ 7.5
KN

 + (7.2
KN

 / 2) + (35.231
KN/m

 x 3.6
m 

/ 2) ] / 9.81
m/s2

 

= 7.6 ton 

m1=m7 

m2 = ( Wkolon + Wsolkiriş /2 + Wsağkiriş /2 + q x 3.6
m

 ) / 9.81
m/s2

 

= [ 7.5
KN

 + (7.2
KN

 / 2) + (7.2
KN

 / 2) + (35.231
KN/m

 x 3.6
m 

) ] / 9.81
m/s2

 

= 14.43 ton 
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m2 = m3 = m4 = m5 = m6 

 3. normal katta : 

Kolon, W25/30 = 25KN/m
3
 x 0.25m x 0.30m x 4.5m = 8.4375KN 

Kiriş, W20/40 = 25KN/m
3
 x 0.20m x 0.40m x 3.6m = 7.2KN 

m8 = ( Wkolon + Wkiriş/2 + q x 3.6
m

 / 2 ) / 9.81
m/s2

 

= [ 8.4375
KN

 + (7.2
KN

 / 2) + (50.862
KN/m

 x 3.6
m 

/ 2) ] / 9.81
m/s2

 

= 10.56 ton 

m8=m14 

m9 = ( Wkolon + Wsolkiriş /2 + Wsağkiriş /2 + q x 3.6
m

 ) / 9.81
m/s2

 

= [ 8.4375
KN

 + (7.2
KN

 / 2) + (7.2
KN

 / 2) + (50.862
KN/m

 x 3.6
m 

) ] / 9.81
m/s2

 

= 20.26 ton 

m9 = m10 = m11 = m12 = m13 

 2. normal katta : 

Kolon, W25/30 = 25KN/m
3
 x 0.25m x 0.30m x 4.5m = 8.4375KN 

Kiriş, W20/40 = 25KN/m
3
 x 0.20m x 0.40m x 3.6m = 7.2KN 

m15 = ( Wkolon + Wkiriş/2 + q x 3.6
m

 / 2 ) / 9.81
m/s2

 

= [ 8.4375
KN

 + (7.2
KN

 / 2) + (53.067
KN/m

 x 3.6
m 

/ 2) ] / 9.81
m/s2

 

= 10.96 ton 

m15=m21 

m16 = ( Wkolon + Wsolkiriş /2 + Wsağkiriş /2 + q x 3.6
m

 ) / 9.81
m/s2

 

= [ 8.4375
KN

 + (7.2
KN

 / 2) + (7.2
KN

 / 2) + (53.067
KN/m

 x 3.6
m 

) ] / 9.81
m/s2

 

= 21.07 ton 

m16 = m17 = m18 = m19 = m20 

 1. normal katta : 

Kolon, W30/45 = 25KN/m
3
 x 0.30m x 0.45m x 3.4m = 11.475KN 

Kiriş, W20/40 = 25KN/m
3
 x 0.20m x 0.40m x 3.6m = 7.2KN 

m22 = ( Wkolon + Wkiriş/2 + q x 3.6
m

 / 2 ) / 9.81
m/s2

 

= [ 11.475
KN

 + (7.2
KN

 / 2) + (53.067
KN/m

 x 3.6
m 

/ 2) ] / 9.81
m/s2

 

= 11.27 ton 

m22=m28 

m23 = ( Wkolon + Wsolkiriş /2 + Wsağkiriş /2 + q x 3.6
m

 ) / 9.81
m/s2

 

= [ 11.475
KN

 + (7.2
KN

 / 2) + (7.2
KN

 / 2) + (53.067
KN/m

 x 3.6
m 

) ] / 9.81
m/s2

 

= 21.38 ton 

m23 = m24 = m25 = m26 = m27 
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Yukarıda hesabı anlatılan kütlelerin DRAIN2DX bilgisayar programı veri girişi 

dosyasındaki yazılma biçimi aşağıdaki Şekil 6.24‟te görülmektedir. 

*MASSES 

! 4th floor 

!  XYR     MassValue    FirstNode  LastNode NodNumDif 

S  100             7.5960               1             7             6 

S  100           14.4273               2             6             1 

! 3rd flor 

S  100           10.5595               8            14             6 

S  100           20.2590               9            13             1 

! 2nd flor 

S  100           10.9640              15            21             6 

S  100           21.0682              16            20             1 

! 1st flor 

S  100         11.27376              22            28             6 

S  100           21.3778              23            27             1 

Şekil 6.24  DRAIN2DX veri girişi dosyasındaki kütle tanımlama kodları 

6.4.2  Çerçeve Elemanlarının Kesit Tiplerinin ve Geometri Özelliklerinin 

Tanımlanması 

İki boyutlu düzlem çerçeve sistemini meydana getiren kiriş ve kolon elemanların 

kesit özellikleri DRAIN2DX programında aşağıdaki Şekil 6.25‟de görüldüğü gibi 

tanımlanmaktadır. Tanımlanan özellikler, kesitlerin atalet momentleri, enkesit 

alanları ve elastisite modülleridir. Eleman tanımlamaları için 15 numaralı eleman 

modeli kullanılmıştır. 

! ELASTIC CROSS-SECTION TYPES 

!         IorEI     AorEA    A'orGA'            E             G 

    .0010125         .135                24277400.                          !1-KOLON 30/45 

3.90625E-4         .075                24277400.                          !2-KOLON 25/30 

     .001878        .1664                24277400.                          !3-KIRIS 20/40-KENAR 

     .001748        .1448                24277400.                          !4-KIRIS 20/40-ORTA 

Şekil 6.25  DRAIN2DX veri girişi dosyasındaki eleman kesit özellikleri tanımlama 

kodları 

Daha sonra, kirişlerin kolonlarla birleştiği uç noktalarında, kirişin uç düğüm 

noktasından itibaren  kirişin kolon genişliği içerisinde kaldığı  uzunluk kadar kısmı 

rijit uç bölgesi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalar, aşağıdaki Şekil 6.26‟da 

verilen ve DRAIN2DX veri girişi dosyasında yer alan program kodlarında 

görülmektedir. 

! RIGID END ZONE TYPES 

!     X            Y 

   .125            0.                ! 1 - kiris i=12.5cm 

  -.125            0.                ! 2 - kiris j=12.5cm 

     .15            0.                ! 3 - kiris i=15cm 

    -.15            0.                ! 4 - kiris j=15cm 

Şekil 6.26  DRAIN2DX veri girişi dosyasındaki rijit uç bölgesi tanımlama kodları 
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Daha sonra, elemanların kesit özellikleri ve rijit uç bölge tanımlamaları, ait oldukları 

her bir eleman için hazırlanan geometri tipi tanımlamaları altında toplanmıştır. 

Ayrıca bu tanımlamalarda, elemanların boyuna doğrultuda 10‟ar adet parçaya 

bölündükleri de görülmektedir. Geometri tipi tanımlamaları aşağıdaki Şekil 6.27‟de 

verilmiştir. 

! ELEMENT GEOMETRY TYPES 

! KESIT-1 

! KOLON 30/45 

! Control Line 

! SEG HNGi HNGj ZONi ZONj 

10 

! Segments 

.1  E01 

.1  E01 

.1  E01 

.1  E01 

.1  E01 

.1  E01 

.1  E01 

.1  E01 

.1  E01 

.1  E01 

! KESIT-2 

! KOLON 25/30 

! Control Line 

! SEG HNGi HNGj ZONi ZONj 

10 

! Segments 

.1  E02 

.1  E02 

.1  E02 

.1  E02 

.1  E02 

.1  E02 

.1  E02 

.1  E02 

.1  E02 

.1  E02 

! KESIT-3 

! TABLALI 20/40 KENAR KIRISLERI - Normal katlar icin 

! Control Line 

! SEG HNGi HNGj ZONi ZONj 

10              1    2   !i=25 j=25 

! Segments 

.1  E03 

.1  E03 

.1  E03 

.1  E03 

.1  E03 

.1  E03 

.1  E03 

.1  E03 

.1  E03 

.1  E03 

! KESIT-4 

! TABLALI 20/40 KENAR KIRISLERI - Zemin kat icin 

! Control Line 

! SEG HNGi HNGj ZONi ZONj 

10              3    4   !i=30 j=30 

! Segments 

.1  E03 

.1  E03 

.1  E03 
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.1  E03 

.1  E03 

.1  E03 

.1  E03 

.1  E03 

.1  E03 

.1  E03 

! KESIT-5 

! TABLALI 20/40 IC ACIKLIK KIRISLERI - Normal katlar icin 

! Control Line 

! SEG HNGi HNGj ZONi ZONj 

10              1    2  !i=25 j=25 

! Segments 

.1  E04 

.1  E04 

.1  E04 

.1  E04 

.1  E04 

.1  E04 

.1  E04 

.1  E04 

.1  E04 

.1  E04 

! KESIT-6 

! TABLALI 20/40 IC ACIKLIK KIRISLERI - Zemin kat icin 

! Control Line 

! SEG HNGi HNGj ZONi ZONj 

10              3    4   !i=30 j=30 

! Segments 

.1  E04 

.1  E04 

.1  E04 

.1  E04 

.1  E04 

.1  E04 

.1  E04 

.1  E04 

.1  E04 

.1  E04 

Şekil 6.27  DRAIN2DX veri girişi dosyasındaki eleman geometri tipi oluşturma 

kodları 

Çerçeve elemanlarının tanımlanmasında son aşama olarak aşağıdaki Şekil 6.28‟de, 

elemanların hangi düğüm noktaları arasında bulunduklarının ve elemanların hangi 

geometri tipinde olduklarının tanımlandığı veri düzeni yer almaktadır. 

! ELEMENT GENERATION COMMANDS 

!  ID       NOi       NOj         GEO 

! Kirisler 

1              1            2              3 

2              2            3              5 

3              3            4              5 

4              4            5              5 

5              5            6              5 

6              6            7              3 

7              8            9              3 

8              9          10              5 

9            10          11              5 

10          11          12              5 

11          12          13              5 

12          13          14              3 

13          15          16              3 

14          16          17              5 

15          17          18              5 

16          18          19              5 
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17          19          20              5 

18          20          21              3 

19          22          23              4 

20          23          24              6 

21          24          25              6 

22          25          26              6 

23          26          27              6 

24          27          28              4 

! Kolonlar 

! 4.kat 

25           8            1              2 

26           9            2              2 

27         10            3              2 

28         11            4              2 

29         12            5              2 

30         13            6              2 

31         14            7              2 

! 3.kat 

32         15            8              2 

33         16            9              2 

34         17          10              2 

35         18          11              2 

36         19          12              2 

37         20          13              2 

38         21          14              2 

! 2.kat 

39         22          15              2 

40         23          16              2 

41         24          17              2 

42         25          18              2 

43         26          19              2 

44         27          20              2 

45         28          21              2 

! 1.kat 

46         29          22              1 

47         30          23              1 

48         31          24              1 

49         32          25              1 

50         33          26              1 

51         34          27              1 

52         35          28              1 

Şekil 6.28  DRAIN2DX veri girişi dosyasındaki eleman oluşturma kodları 

6.4.3  C Aksı Çerçevesinin Serbest TitreĢim Hesabı 

İki boyutlu betonarme düzlem çerçevenin serbest titreşim hesabının 

gerçekleştirilmesini sağlayan komut satırı aşağıdaki Şekil 6.29‟da görülmektedir. 

Burada “*MODE” komutu ile 4 adet mod için serbest titreşim hesabı 

gerçekleştirilmektedir. 

*MODE 

4              0    0    0 

Şekil 6.29  Serbest titreşim modlarını hesaplatma komutu 

C aksı çerçevesi için elde edilen serbest titreşim hesabı sonuçları, aşağıdaki 

DRAIN2DX programı veri çıkış dosyasından alınmış olan Şekil 6.30‟da yer 

almaktadır. 
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*---------------------* 

MODE SHAPES AND PERIODS 

*---------------------* 

PERIODS 

Mode No.             1                  2                3                   4                 5 

Period        1.7496E+00  5.8791E-01  3.7662E-01  2.9296E-01  5.4359E-02 

Şekil 6.30  Serbest titreşim hesabı ile bulunan periyotlar 

Üç boyutlu yapı sisteminin SAP2000 programı ile elde edilen x ve y 

doğrultularındaki serbest titreşim periyotlarının, iki boyutlu C aksı düzlem 

çerçevesinin DRAIN2DX programı ile elde edilen serbest titreşim periyodu ile 

karşılaştırılması Tablo 6.7‟de görülmektedir. 

Tablo 6.7  SAP2000 ve DRAIN2DX programlarında serbest titreşim hesabı 

sonuçlarının karşılaştırılması 

SAP2000 

Üç Boyutlu Yapı Sistemi 

T1 = 1.56 s X – doğrultusu 

T2 = 1.21 s Y – doğrultusu 

DRAIN2DX 

İki Boyutlu C aksı Düzlem Çerçevesi 
Tx = 1.75 s X – doğrultusu 

6.5  C AKSI ÇERÇEVESĠNĠN LĠNEER OLMAYAN HESABI 

6.5.1  C Aksı Çerçevesinin Duvarsız Olması Durumu 

6.5.1.1  Yük Hesabı 

C aksı çerçevesinin lineer olmayan hesabı için, çerçeveye sabit düşey yük ve artan 

yatay yük uygulanmaktadır. DRAIN2DX bilgisayar programında yatay yük 

artırılırken düşey yük sabit tutulamadığı için, yapıya önce düşey yük uygulanmakta 

ve daha sonra şekil değiştirmiş sistem üzerine sürekli olarak artırılan yatay yük 

etkitilmektedir. 

Çerçeveye etkiyen düşey yükler “G+Q” işletme yükleri olmakta, yatay yükler ise 

serbest titreşim mod şekilleri ve kat kütleleri esas alınarak hesaplanan yanal yük 

dağılımından elde edilmektedir. 

DRAIN2DX bilgisayar programında lineer olmayan hesapta yükler yapı 

elemanlarına yayılı olarak etkitilemediği için kirişler 45cm‟lik parçalara bölünmüş 

ve yükler bu küçük parçaların uç noktalarında tekil yükler ile idealleştirilmiştir. 
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Şekil 6.31‟de C ve 6 aksı çerçevelerine döşemelerden, çerçeveye dik yönde 

bağlanan kirişlerden ve dış cephe duvarlarından kaynaklanarak etkiyen yüklerin 

plandaki dağılımı yer almaktadır. 
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Şekil 6.31  C ve 6 aksı çerçevelerine etkiyen yüklerin plandaki dağılımı 

C aksı çerçevesinde tüm düğüm noktalarına etkiyen yüklerin düşeyde dağılımı Şekil 

6.32‟de yer almaktadır. Görüldüğü gibi kirişler 45cm‟lik 8‟er adet parçaya ayrılmış 

ve yayılı yük P1, P2, P3, P4 olarak adlandırılan tekil yükler halinde 45cm‟lik 

parçaların uçlarına etkimektedir. Bu tekil yükler, döşemeden kirişe etkiyen üçgen 

yayılı yükü ve kirişin kendi ağırlıklarını temsil etmektedir. Ayrıca çerçevelere, 

kolon üst noktalarından, kolonların kendi ağırlıkları ve çerçeveye dik yönde 
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bağlanan kirişten gelen kiriş ağırlıkları ile birlikte bu dik kirişlere etkiyen döşeme 

yükleri de etkimektedir. Yine çerçevelerin en dıştaki noktalarından, planda yayılı 

olarak gösterilen dış cephe duvarlarının ağırlıkları da etkimektedir. 
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Şekil 6.32  C aksı çerçevesine etkiyen yüklerin düşeydeki dağılımı 

Şekil 6.32‟de görülen P1, P2, P3 ve P4 yüklerinin değerleri aşağıdaki Tablo 6.8‟de 

yer almaktadır. 

Tablo 6.8  C aksı çerçevesine etkiyen P1, P2, P3 ve P4 yüklerinin değerleri 

 KN/m2 
P1 

(KN) 
P2 

(KN) 
P3 

(KN) 
P4 

(KN) 

GdöĢeme 5.69 2.30 4.61 6.91 9.22 

QdöĢeme 5.00 2.03 4.05 6.08 8.10 

GkiriĢ(20/40) 2.00 0.90 0.90 0.90 0.90 
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Şekil 6.33‟de, C aksı çerçevesine etkiyen düşey yüklerin düğüm noktalarında 

yoğunlaştırılması ile hesaplanan kütlelerin çerçeve üzerindeki şematik dağılımı yer 

almaktadır. 

m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17

m 21 m 22 m 23 m 24 m 25 m 26 m 27

m 31 m 32 m 33 m 34 m 35 m 36 m 37

m 47m 46m 45m 44m 43m 42m 41

 

Şekil 6.33  C aksı çerçevesine düğüm noktalarında etkiyen kütlelerin şematik 

gösterimi 

Aşağıdaki Tablo 6.9‟da, düğüm noktalarına etkiyen düşey yükler ile birlikte bu 

yüklerin toplamının “g” yer çekimi ivmesine bölünmesi ile hesaplanan kütle 

değerleri verilmiştir.  

Tablo 6.9  C aksı çerçevesinin duvarsız olması durumunda düğüm noktalarında 

etkiyen düşey yükler ve kütleler 

  YÜKLER (Birim:KN) 
NOT: Hareketli yükler %30 oranında 

etkitilmiĢtir!!! 
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4
.k

a
t 

m41 7.50 3.6 69.972 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 159.185 16.227 

1099.500 112.080 

m42 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 156.226 15.925 

m43 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 156.226 15.925 

m44 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 156.226 15.925 

m45 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 156.226 15.925 

m46 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 156.226 15.925 

m47 7.50 3.6 69.972 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 159.185 16.227 

3
.k

a
t 

m31 8.44 3.6 80.262 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 170.415 17.372 

1126.660 114.848 

m32 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 157.166 16.021 

m33 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 157.166 16.021 

m34 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 157.166 16.021 

m35 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 157.166 16.021 

m36 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 157.166 16.021 
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m37 8.44 3.6 80.262 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 170.415 17.372 

2
.k

a
t 

m21 8.44 3.6 80.262 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 170.415 17.372 

1126.660 114.848 

m22 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 157.166 16.021 

m23 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 157.166 16.021 

m24 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 157.166 16.021 

m25 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 157.166 16.021 

m26 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 157.166 16.021 

m27 8.44 3.6 80.262 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 170.415 17.372 

1
.k

a
t 

m11 11.48 3.6 57.624 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 150.817 15.374 

1102.664 112.402 

m12 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 160.206 16.331 

m13 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 160.206 16.331 

m14 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 160.206 16.331 

m15 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 160.206 16.331 

m16 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 160.206 16.331 

m17 11.48 3.6 57.624 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 150.817 15.374 

          
Σ= 

4455.484 

Σ= 

454.178 

Σ= 

4455.484 

Σ= 

454.178 

Çerçeveye etkiyen düşey yüklerin DRAIN2DX programı veri giriş dosyasında 

tanımlanması aşağıdaki Şekil 6.34‟de görülmektedir. 

*NODALOAD 

  Kol                                   Kolon Zati Yukleri 

!   Load-X    Load-Y    Load-R FirstNode  LastNode  NodeDiff 

S       0.     -7.50        0.         1        49         8 

S       0.     -8.44        0.        50        98         8 

S       0.     -8.44        0.        99       147         8 

S       0.    -11.48        0.       148       196         8 

*NODALOAD 

  Kir                                   Kiris Zati Yukleri 

!   Load-X    Load-Y    Load-R FirstNode  LastNode  NodeDiff 

S       0.     -0.90        0.         1       196         1 

S       0.     -0.45        0.         1        49        48 

S       0.     -0.45        0.        50        98        48 

S       0.     -0.45        0.        99       147        48 

S       0.     -0.45        0.       148       196        48 

*NODALOAD 

  Duv                                   Dis Duvar Zati Yukleri 

!   Load-X    Load-Y    Load-R FirstNode  LastNode  NodeDiff 

S       0.    -69.97        0.        50        98        48 

S       0.    -80.26        0.        99       147        48 

S       0.    -80.26        0.       148       196        48 

*NODALOAD 

 DKir                                   Dik Kiris Zati Yukleri 

!   Load-X    Load-Y    Load-R FirstNode  LastNode  NodeDiff 

S       0.    -14.70        0.         1        49         8 

S       0.    -14.70        0.        50        98         8 

S       0.    -14.70        0.        99       147         8 

S       0.    -14.70        0.       148       196         8 

*NODALOAD 

 DDsG                                   Dik Doseme Zati Yukleri 

!   Load-X    Load-Y    Load-R FirstNode  LastNode  NodeDiff 

S       0.    -63.50        0.         1        49         8 

S       0.    -63.50        0.        50        98         8 

S       0.    -63.50        0.        99       147         8 

S       0.    -63.50        0.       148       196         8 

S       0.    -31.75        0.         1        49        48 

S       0.    -31.75        0.        50        98        48 

S       0.    -31.75        0.        99       147        48 

S       0.    -31.75        0.       148       196        48 

*NODALOAD 

 DDsQ                                   Dik Doseme Hareketli Yukleri 

!   Load-X    Load-Y    Load-R FirstNode  LastNode  NodeDiff 

S       0.    -55.80        0.         1        49         8 
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S       0.    -55.80        0.        50        98         8 

S       0.    -55.80        0.        99       147         8 

S       0.    -55.80        0.       148       196         8 

S       0.    -27.90        0.         1        49        48 

S       0.    -27.90        0.        50        98        48 

S       0.    -27.90        0.        99       147        48 

S       0.    -27.90        0.       148       196        48 

*NODALOAD 

 DosG                                   Doseme Zati Yukleri 

!   Load-X    Load-Y    Load-R        NB       NE1       ND1       NE2       ND2 

G       0.     -2.30        0.       149       189         8         2       -49 

G       0.     -4.61        0.       150       190         8         3       -49 

G       0.     -6.91        0.       151       191         8         4       -49 

G       0.     -9.22        0.       152       192         8         5       -49 

G       0.     -6.91        0.       153       193         8         6       -49 

G       0.     -4.61        0.       154       194         8         7       -49 

G       0.     -2.30        0.       155       195         8         8       -49 

*NODALOAD 

 DosQ                                   Doseme Hareketli Yukleri 

!   Load-X    Load-Y    Load-R        NB       NE1       ND1       NE2       ND2 

G       0.     -2.03        0.       149       189         8         2       -49 

G       0.     -4.05        0.       150       190         8         3       -49 

G       0.     -6.08        0.       151       191         8         4       -49 

G       0.     -8.10        0.       152       192         8         5       -49 

G       0.     -6.08        0.       153       193         8         6       -49 

G       0.     -4.05        0.       154       194         8         7       -49 

G       0.     -2.03        0.       155       195         8         8       -49 

Şekil 6.34  DRAIN2DX veri girişi dosyasındaki düşey yük tanımlama kodları 

6.5.1.2  Kesit Hesabı 

Çerçevelerin DRAIN2DX bilgisayar programında modellenmeleri 15 numaralı 

eleman tipi ile gerçekleştirilmektedir. Lineer olmayan hesap için 15 numaralı 

eleman tipi ile modellemede, elemanların kesit boyutlarının ve donatı yerleşiminin 

tanımlanması gerekmektedir. 

İncelenen yapıda donatı yerleşimi ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi bulunmadığı için, 

binanın yapıldığı dönemde inşa edilmiş diğer binalardan edinilen tecrübe ışığında 

yapı toplam ağırlığının %6‟sı mertebesinde bir eşdeğer yatay deprem yükü 

öngörülmüştür. Aşağıdaki Tablo 6.10‟da hesabı verilen eşdeğer deprem yükü ile 

birlikte yukarıda anlatılan düşey yük analizi sonuçları arasında uygun 

kombinasyonlar kurularak kesit hesabı yapılmıştır.  

Vt = %6W eşdeğer deprem yüklemesi altında kolonlarda sağlanması gereken 

minimum donatı oranı %4 olarak hesaplanmıştır. Ancak, 1999 Marmara Depremi 

sonrasında çok sayıda bina üzerinde yapılan ayrıntılı çalışma göstermiştir ki, 1998 

Deprem Yönetmeliği öncesinde inşa edilmiş pek çok binada, kolon boyuna 

donatıları toplam alanının kolon enkesit alanına oranı yaklaşık %1-%1.5‟i 

mertebesinde kalmaktadır. Dolayısı ile bu binada da kolonlarda %1.5 donatı 

oranının mevcut olduğu varsayımı yapılmıştır. 
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Tablo 6.10  Vt = %6W için C aksı çerçevesine etkiyen eşdeğer yatay deprem yükleri 

Kat No Wi Hi WiHi Fi=Vt(WiHi)/∑(WiHi) 

4 1099.50 16.40 18031.80 107.96 

3 1126.66 12.40 13970.58 83.64 

2 1126.66 7.90 8900.61 53.29 

1 1102.66 3.40 3749.06 22.45 

∑ = 4455.48   44652.06 267.33 

Vt = %6W    

Vt = 267.33  Taban Kesme  Kuvveti 

 

Kesit hesabı sonucunda bulunan betonarme kesit tipleri aşağıdaki Şekil 6.35‟de, ve 

bu kesit tiplerinin çerçeve üzerinde bulundukları yerler ise Şekil 6.36‟de verilmiştir. 

Şekil 6.35‟de içi dolu olarak gösterilen donatılar pilyeleri simgelemektedir.  
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Şekil 6.35  C aksı çerçevesinde yer alan kesit tipleri 
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Şekil 6.36  Kesit tiplerinin C aksı çerçevesi üzerinde bulundukları yerler 

Bu kesit tipleri DRAIN2DX veri girişi dosyasında tanımlandıktan sonra aşağıdaki 

Şekil 6.37 ve Şekil 6.38‟de gösterilmiş olan beton ve çelik malzemeleri için lineer 

olmayan davranış modelleri veri girişi dosyasına kaydedilmiştir. 
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Şekil 6.37  Betonda gerilme - şekil değiştirme ilişkisi 
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Tablo 6.11  Betonda gerilme - şekil değiştirme ilişkisini veren değerler 

ε σ (KN/m
2
) 

0.00000 0.000 

0.00030 5957.088 

0.00056 8974.510 

0.00073 9870.325 

0.00082 10000.000 

0.00300 10000.000 

0
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Şekil 6.38  Çelikte gerilme - şekil değiştirme ilişkisi 

Tablo 6.12 Çelikte gerilme-şekil değiştirme ilişkisini veren değerler 

ε σ (KN/m
2
) 

0.00000 0 

0.00100 190000 

0.00125 207000 

0.00160 216000 

0.00200 220000 

0.10000 340000 

 

6.5.1.3  Lineer Olmayan Ġtme Hesabında Kullanılacak Yatay Yük Dağılım 

Oranlarının Hesabı 

Lineer olmayan itme hesabında kullanılacak yatay yük dağılım oranlarının 

belirlenmesi için aşağıda açıklanan yöntem kullanılmaktadır. 

Vj herhangi bir şekilde normalleştirilmiş n. titreşim moduna ait mod şekli, m de 

sisteme ait kütle matrisi olmak üzere, (6.1) bağıntısı yazılabilir, [9].   

                                                       Vj

T 
m Vj = Mj                                                    (6.1) 
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Kütleye göre normalleştirilmiş mod şekli (6.2) bağıntısı ile elde edilebilir.  

                                                        j = Vj Mj 

-1/2  
                                                  (6.2) 

I birim matrisi göstermek üzere j

T
mj=I  olmaktadır. j kütleye göre 

normalleştirilmiş mod şekli matrisi olarak adlandırılır.  

(6.3)‟de tanımlanan n. moda ait modal katılım oranı ifadesinde paydada birim matris 

olacağından, modal katılım oranı ifadesi (6.4) de verildiği şekilde sadeleşmektedir.   

                                                       

T

j

j T

j j

m r

m



 
                                                      (6.3) 

    
T

j j
m r                                                        (6.4) 

(6.3) ve (6.4) bağıntılarında yer alan r  birim vektördür,    1,1,1, ......1
T

r  . 

Herhangi bir titreşim modu dikkate alındığında, o mod için hesaplanan 
j

BS  taban 

kesme kuvvetinin katlara dağılımı için, (6.5) bağıntısı kullanılabilir, [10]. (6.5) 

bağıntısında  i indisi kat numarasını,  j indisi ise mod numarasını göstermektedir.  

                                                ( ) ( / )
i i ij j j

q u m BS                                              (6.5) 

i . kat hizasında tüm modlar için hesaplanan ( )
i

q u  yükleri, karelerin toplamının 

karekökü (SRSS) veya benzeri bir yöntem kullanılarak toplanabilir, [11].  

(6.5) bağıntısı, lineer olmayan statik hesabın her adımında, yapı için güncellenen 

dinamik özellikler kullanılarak hesaplanır ise yatay yüklerin her adımda uyarlandığı 

bir hesap yapılmış olur.  

Bu çalışma kapsamında, hesabın başlangıcındaki serbest titreşim özellikleri esas 

alınarak sadece 1. modun dikkate alınacağı bir yatay yük dağılımı kullanılacaktır.  

 

Aşağıda yatay yük oranlarının bu yönteme göre hesabı yer almaktadır.  

 

 



 93 

Üst kata göre normalleştirilmiş mod şekli matrisi : 

V = 

 
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

 0.8640 -0.2000 -1.6400 -3.2500  

 0.5200 -1.5000 0.8200 11.4700  

 0.0850 -0.3300 0.3300 -50.0000  

Kütle matrisi : 

m = 

 112.08 0.000 0.000 0.000  

 0.000 114.848 0.000 0.000  

 0.000 0.000 114.848 0.000  

 0.000 0.000 0.000 112.402  

Kütleye göre normalleştirilmiş mod şekli matrisi : 

 = VV
mV

-1/2
 

 

 Mod#1 Mod#2 Mod#3 Mod#4  

 0.0660 0.0508 0.0443 0.0018  

 0.0570 -0.0102 -0.0726 -0.0060  

 0.0343 -0.0762 0.0363 0.0210  

 0.0056 -0.0168 0.0146 -0.0917  

Modal katılım oranları : 

= T
 m r = 
 

 18.5140  Mod#1 

 -6.1103  Mod#2 

 2.4343  Mod#3 

 -8.3684  Mod#4 

1. modu esas alan yatay kuvvet dağılımı :  BSj = 1 birim ve ( ) ( / )
i i ij j j

q u m BS   

q(u)1 = m 1 / 1  = 

 

 0.3995  

 0.3537  

 0.2128  

 0.0341  

 ∑ = 1 birim  
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Yukarıda hesabı yapılan 1. modu esas alan yatay yük dağılımının DRAIN2DX veri 

girişi dosyasında kodlanması aşağıdaki Şekil 6.39‟da verilmiştir. 

*NODALOAD 

HORZ                                   YATAY BIRIM YUK 

S  .199750        0.        0.         1 

S  .199750        0.        0.        49 

S  .176850        0.        0.        50 

S  .176850        0.        0.        98 

S  .106400        0.        0.        99 

S  .106400        0.        0.       147 

S  .017050        0.        0.       148 

S  .017050        0.        0.       196 

Şekil 6.39  C aksı çerçevesinde açıklıkların duvarsız olması durumunda 

DRAIN2DX veri girişi dosyasında yatay yüklerin tanımlanması 

 

6.5.1.4  Lineer Olmayan Ġtme Hesabı ile Elde Edilen Sonuçların Ġrdelenmesi 

Son olarak, tanımlanmış olan tüm düşey yükler öncelikle uygulanmakta, ve bu 

yükler altında deformasyona uğrayan sisteme sürekli artırılan yatay yük dağılımı 

uygulanarak lineer olmayan itme hesabı gerçekleştirilmektedir. Elde edilen yük-

deplasman sonuçları Şekil 6.40 ve Şekil 6. 41‟de görülmektedir.  

Şekil 6.40‟da “Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” ilişkisi 

verilmiştir. 

Şekil 6.41‟de ise, 

 Vt :  Taban kesme kuvveti 

 W :  Çerçeve toplam ağırlığı 

  :  Tepe yatay yer değiştirmesi 

 H :  Çerçeve toplam yüksekliği  

olmak üzere “Taban Kesme Yüzdesi - Tepe Yer Değiştirme Yüzdesi” ilişkisi 

verilmiştir.  
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Şekil 6.40  C aksı çerçevesinin duvarsız olması durumunda elde edilen “Taban 

Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” ilişkisi 
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Şekil 6.41  C aksı çerçevesinin duvarsız olması durumunda elde edilen “Taban 

Kesme Kuvveti Yüzdesi - Tepe Yatay Yer Değiştirme Yüzdesi” ilişkisi 

Aşağıda Şekil 6.42‟deki işaretli olan kolon, yük kapasitesine ulaşıldığı anda 

kırılarak çerçevenin göçmesine neden olan çerçeve elemanıdır. 
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Şekil 6.42  Duvarsız çerçevede göçmenin gerçekleştiği kolon elemanı 

 

Çerçevenin göçme anında çerçeveye etkiyen taban kesme kuvveti Vt = 77.068 KN 

bulunmuştur. Meydana gelen en son olay ise kolonda basınç etkisindeki çeliğin 

akması ile birlikte kolonun göçmesi olmuştur. 

 

“H: kat yüksekliği”, “ yatay kat ötelemesi” ve “: göreli yatay kat ötelemesi”  

olmak üzere, aşağıdaki Tablo 6.13‟de bu değerlerin birbiri ile olan sayısal ilişkileri 

verilmekte, Şekil 6.43‟de ise bu ilişki grafik olarak sunulmaktadır. 

 

Tablo 6.13  Sayısal olarak kat yüksekliği - kat ötelemeleri ilişkisi 

 H (m)  (m)  (m)

3. normal kat 16.4 0.057 0.005 

2. normal kat 12.4 0.052 0.016 

1. normal kat 7.9 0.036 0.033 

zemin kat 3.4 0.003 0.003 
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Şekil 6.43  Duvarsız çerçevede kat yüksekliği - kat ötelemeleri ilişkisinin grafik 

gösterimi 

Yukarıdaki Şekil 6.43‟de yer alan yatay kat ötelemeleri grafiğinden anlaşılabileceği 

gibi, C aksı çerçevesi tam bir çerçeve sistemi davranışı göstermiştir. Duvarsız 

çerçevenin 1. normal kat seviyesindeki göreli kat ötelemesi diğer katlara oranla daha 

büyüktür. Dolayısı ile 1. normal katta yumuşak kat düzensizliğinin mevcut olduğunu 

ve göçmenin bu sebepten dolayı bu kat seviyesindeki kolonda gerçekleştiğini 

söylemek mümkündür.  

6.5.2  C Aksı Çerçevesinin Duvarlı Olması Durumu 

Burada, C aksı çerçevesi açıklıklarının dolgu duvarları ile örülmesi durumunda 

çerçevenin yük taşıma kapasitesinde meydana gelen değişimlerin gözlenmesi 

amaçlanmıştır. Aşağıda, çerçevenin çeşitli açıklıklarının dolgu duvarları ile örülmesi 

durumunda lineer olmayan itme analizleri yapılmakta ve elde edilen sonuçlar 

birbirleri ile karşılaştırılmaktadır. Bu amaçla C aksı çerçevesinin, 

 1. ve 6. açıklıklarının duvarlı olması 

 1, 3, 4 ve 6. açıklıklarının duvarlı olması 

 tüm açıklıklarının duvarlı olması  

durumları için üç farklı tipte çerçeve modeli hazırlanmıştır. 
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Hesapta kullanılacak olan modellerde yer alan kolon ve kiriş elemanlarının kesit ve 

geometri özellikleri, çerçevenin duvarsız olduğu durumdaki hesabın anlatıldığı 6.5.1 

numaralı bölümde açıklanmaktadır. Burada, duvarsız çerçeve hesabında tanımlanan 

çerçeve elemanları, duvarların bulunduğu açıklıklarda Bölüm 7‟de anlatıldığı üzere 

rijit uç bölgeleri sağlanacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Kiriş ve kolonların rijit 

olması gereken uç kısımları, Şekil 6.44‟de görüldüğü gibi, DRAIN2DX 

bünyesindeki 2 no‟lu eleman kullanılarak ayrı ayrı tanımlanmıştır. Rijitliğin 

sağlanması amacı ile kesitlerin “F” alanları ve “I” atalet momentleri gerçektekinden 

100 kat daha büyük girilmiştir. Ayrıca akma momentleri de çok büyük tutularak 

akmaya ulaşmaları önlenmiştir.  

*ELEMENTGROUP 

! Group information 

!  ID  Evnt   Pdel           Damp 

     2        1        1                  0.               Rijit kolon ve kiriş parçaları 

! Control information 

     4        0        1 

! Stiffness types 

!  No               E1     E2/E1           F                    I 

     1    24277400          .99         7.5         3.91E-2        4.   4.   2.               1.E-1      !üst katlardaki kolonlar 

     2    24277400          .99       13.5     1.0125E-1        4.   4.   2.               1.E-1      !alt kattaki kolonlar 

     3    24277400          .99     16.64         1.88E-1        4.   4.   2.               1.E-1      !kenar açıklık kirişleri 

     4    24277400          .99     14.48         1.75E-1        4.   4.   2.               1.E-1      !iç açıklık kirişleri 

! Yield surface types 

!  ID  Shape        My+        My- 

     1          1       1.e20      1.e20  

Şekil 6.44  DRAIN2DX veri girişi dosyasında 2 no‟lu eleman ile rijit çubukların 

modellenmesi 

Dolgu duvarları, Al-Chaar‟ın [8] tasarlamış olduğu ve Bölüm 7‟de açıklanan 

yöntemler kullanılarak modellenmiştir. Aşağıda Tablo 6.14‟de, 3. normal kat 

duvarları için yapılmış olan hesaplar verilmiştir. Diğer katlardaki duvarlar da yine 

aynı şekilde hesaplanmış, ancak elde edilen sonuçlar sadece Şekil 6.45-6.47‟de 

grafik olarak gösterilmiştir.  

Tablo 6.14  C aksı çerçevesinde 3. normal kat duvarlarının modellenmesi 

aşamasında yapılan hesaplar  

Çerçeve elatisite modülü Ec 24318906.24 KN/m
2
 

Kolon atalet momenti Ic 39062.5 cm
4
 

Duvar elastisite modülü Em 3000000 KN/m
2
 

Duvar basınç dayanımı m’ 3000 KN/m
2
 

Duvar kesme dayanımı v’ 500 KN/m
2
 

Duvar kalınlığı t 0.2 m 
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Duvar etkili net kalınlığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( Eğer gerilme değerleri, yüklerin nominal enkesit alanına 

bölünmesi ile elde ediliyorsa  t eff = t  alınır.)  

teff 0.2 m 

Çerçeve yüksekliği H 4 m 

Duvar yüksekliği hm 3.6 m 

Çerçeve açıklığı L 3.6 m 

Duvar uzunluğu l 3.35 m 

Duvardaki mevcut boşluklardan dolayı azaltma katsayısı (R1)i 1.00  

Duvardaki mevcut hasarlardan dolayı azaltma katsayısı  (R2)i 1.00  

Duvarda FRP bulunmasından dolayı dayanım artırma katsayısı 1 1.00  

Duvarda FRP bulunmasından dolayı rijitlik artırma katsayısı  2 1.00  

Eşdeğer duvar çubuğu diyagonal uzunluğu D 4.92 m 

Eşdeğer duvar çubuğu açısı (radyan)  0.82 rad 

Duvarın yataydaki uzunluğu boyunca net enkesit alanı An 6700 cm
2
 

Duvardan çerçeveye relatif rijitlik değeri Stafford-

Smith and Carter (1969) kullanılarak 

hesaplanmalıdır. 

 
 

5.787  

Eşdeğer duvar çubuğu genişliği, Mainstone (1971)  
 
 0.426 m 

Özel durumlarda eşdeğer duvar çubuğu genişliği ( 

1.Duvarda boşluklar varsa,  2.Duvarda hasarlar 

varsa, 3. Duvarda FRP uygulanmışsa )  

 
 0.426 m 

Eşdeğer duvar çubuğu kolonlara, kiriş yüzünden 

lcolumn kadar mesafede bağlanmalıdır ve bağlantılar 

mafsallı olmalıdır.   

 
 

    

  
 0.735 rad 

    

 
 0.575 m 

Duvar kırılma dayanımı  
 
 255.7 KN 

Duvar kesme dayanımı  

 
 334 KN 

Eksantrik eşdeğer duvar çubuğunun yatayla yaptığı 

açının tanjantı. 

 
 0.731   

Eksantrik eşdeğer duvar çubuğunun yatayla yaptığı 

açı. 

 
 0.632 rad 
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Kuvvetlerin eşdeğer basınç çubuğu 

doğrultusundaki bileşkeleri, çubuğun basınç 

dayanımının hesaplanmasında kullanılacaktır.    

 
 

225.7 KN 

Başlangıç rijitliği  

 
 291.758   

Yüzde deplasman oranı 

 

                      % 0.400 
  

Maksimum deplasman 
 
 0.016 m 

Eşdeğer çubuk kuvvetleri direkt olarak kolonlar 

tarafından taşındığı halde, yine de kirişlerdeki 

mafsallaşmalar kolon yüzünden lbeam kadar 

mesafede meydana gelmektedir..  

 
 

    

 
 

 
 

0.908 rad 

  
 

0.541 m 

 

Bu hesaplamalar sonucunda duvarlar için elde edilen eşdeğer basınç çubuğu 

modelleri aşağıdaki Şekil 6.45, Şekil 6.46 ve Şekil 6.47‟de “Eksenel Yük - Boyuna 

Kısalma” grafikleri olarak gösterilmiştir.   
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Şekil 6.45  C aksı çerçevesinde 3. normal kat duvarları için hesaplanan “Eksenel 

Yük - Boyuna Kısalma” ilişkisi 
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Duvar EĢdeğer Basınç Çubuğu DavranıĢ Modeli

0

50

100

150

200

250

300

0.0000 0.0025 0.0050 0.0075 0.0100 0.0125 0.0150 0.0175 0.0200

Boyuna kısalma (m)

E
k

se
n

el
 Y

ü
k

 (
K

N
)

 

Şekil 6.46  C aksı çerçevesinde 1. ve 2. normal kat duvarları için hesaplanan 

“Eksenel Yük - Boyuna Kısalma” ilişkisi 

Duvar EĢdeğer Basınç Çubuğu DavranıĢ Modeli
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Şekil 6.47  C aksı çerçevesinde zemin kat duvarları için hesaplanan “Eksenel Yük - 

Boyuna Kısalma” ilişkisi 

Eşdeğer çubukların davranış modellerinin DRAIN2DX program veri girişi 

dosyasında tanımlanması aşamasında DRAIN2DX bünyesindeki 09 numaralı 

“Basınç/Çekme Bağlantı Elemanı” [2] veri düzeni kullanılmıştır. Bu elemanın 

özelliği sadece eksenel yük taşımasıdır.  

Eşdeğer duvar çubuklarının DRAIN2DX veri girişi dosyasında tanımlanması 

aşağıdaki Şekil 6.48‟de görülmektedir. Burada eşdeğer çubuklar sadece basınç yükü 

alacak şekilde çalıştırılmaktadır.  
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! Property types 
!  ID  t/c            u1           u2               k1      k2           k3       k4      osht 
     1   -1   5.00E-3    1.6E-2    51136.00        0.    -1.E20               1.E-1      ! 4.kat basınç çubuğu 
     2   -1   5.30E-3    1.8E-2    50286.80        0.    -1.E20               1.E-1      ! 3.kat basınç çubuğu 
     3   -1   5.30E-3    1.8E-2    50286.80        0.    -1.E20               1.E-1      ! 2.kat basınç çubuğu 
     4   -1   4.50E-3    1.4E-2    59393.33        0.    -1.E20               1.E-1      ! 1.kat basınç çubuğu 

Şekil 6.48  DRAIN2DX veri girişi dosyasında eşdeğer duvar basınç çubuklarının 

kodlanması 

Yukarıda açıklanan duvar modeli kodlamalarından sonra her bir duvar elemanı, 

DRAIN2DX veri girişi dosyasında ayrı ayrı hangi uç noktaları arasına bağlanacağı 

ve 4 farklı duvar modelinden hangi davranış modeline sahip olduğuna göre yeniden 

kodlanmaktadır. Ayrıca duvarları temsil eden eşdeğer basınç çubukları, çerçevedeki 

düğüm noktalarının aksi yönlerde hareket edebileceği göz önünde tutularak her iki 

yönde de tanımlanmıştır. Her iki yönde de yine sadece basınç alacak şekilde 

modellenmişlerdir. 

Al-Chaar‟ın [8] verdiği teorik duvar modeli kullanılarak oluşturulan çerçeve 

matematik modellerinin DRAIN2DX bilgisayar programı ile yapılan lineer olmayan 

itme analizleri sonucunda elde edilen “Taban Kesme Kuvveti – Tepe Yatay Yer 

Değiştirmesi” eğrileri, Bölüm 7‟de anlatıldığı üzere normalden daha esnek davranış 

göstermektedir. Bu eğrilerin yine Bölüm 7‟de anlatıldığı üzere iki parçalı olarak 

idealleştirilmesi ve bu iki parçalı eğrinin başlangıç ve akmadan sonraki rijitliklerinin 

düzeltilerek artırılması gerekmektedir. C aksı çerçevesinde rijitliklerinin 

düzeltilmesi için kullanılan katsayılar,  çerçeveye ait  l / hm  oranlarının aldığı 

değerlere göre hesaplanmaktadır. Aşağıdaki Şekil 6.49‟da bu oranların hesabı 

verilmiştir.   
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Şekil 6.49  C aksı çerçevesinde  l / hm  değerleri 

Şekil 6.49‟da görüldüğü gibi  l / hm  değerleri  0.67  l / hm 1.5  şartını 

sağlamaktadır. Bölüm 7 ‟de de açıklandığı gibi bu şartı sağlayan çerçevelerde Ki = 

3Ky ve Kf = 2Ku olarak hesaplanabilmektedir. Aşağıdaki bölümlerde, DRAIN2DX 

bilgisayar programında lineer olmayan yatay itme analizleri sonucunda elde edilen 

“Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” eğrileri bu dönüşüm 

formüllerine göre düzeltilmektedir. 

6.5.2.1  Çerçevenin 1. ve 6. Açıklıklarının Duvarlı Olması Durumu 

1. ve 6. açıklıkların duvarlı olması durumunda oluşturulan sistem modeli aşağıdaki 

Şekil 6.50‟de görülmektedir.  
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Şekil 6.50  C aksı çerçevesinin 1. ve 6. açıklıklarının duvarlı olması durumunda elde 

edilen sistem modeli 

Çerçeveye, duvarsız çerçeve hesabında tanımlanan düşey yüklere ek olarak duvar 

yükleri de etkimektedir. Duvar yükleri, her biri sekizer adet parçalara bölünmüş olan 

kirişlere etkimektedir. DRAIN2DX programında yüklerin tanımlanabilmesi için, her 

bir duvar yükünü bu parçalara göre bölerek dağıtmak gerekmektedir. Bu işlemler 

aşağıda görülmektedir.   

Duvar yükleri : 

 4. kattaki duvarlar : 

4.2 KN/m
2
 x 3.6m x 3.6m = 54.432 KN 

54.432 / 8 = 6.804 KN   

 2. ve 3. katlardaki duvarlar : 

4.2 KN/m
2
 x 3.6m x 4.1m = 61.992 KN 

61.992 / 8 = 7.749 KN 

 1. kattaki duvarlar : 

Bu kattaki duvarlar çerçeveye düşeyde yük aktarmıyor. 

Duvar yüklerinin DRAIN2DX veri girişi dosyasında girilmesi aşağıdaki Şekil 

6.51‟de görülmektedir. 

*NODALOAD 

 ECub                                   Eşdeğer Basınç Çubuğu Ağırlığı  

!   Load-X    Load-Y    Load-R FirstNode  LastNode  NodeDiff 

!4.kat duvarı 

S       0.    -6.804        0.        50        58         1 

S       0.    -6.804        0.        90        98         1 

S       0.    -3.402        0.        50        58         8 
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S       0.    -3.402        0.        90        98         8 

!3.kat duvarı 

S       0.    -7.749        0.        99       107         1 

S       0.    -7.749        0.       139       147         1 

S       0.    -3.875        0.        99       107         8 

S       0.    -3.875        0.       139       147         8 

!2.kat duvarı 

S       0.    -7.749        0.       148       156         1 

S       0.    -7.749        0.       188       196         1 

S       0.    -3.875        0.       148       156         8 

S       0.    -3.875        0.       188       196         8 

Şekil 6.51  C aksı çerçevesinde 1.ve 6. açıklıkların duvarlı olması durumunda 

DRAIN2DX veri girişi dosyasında duvar yüklerinin tanımlanması 

Aşağıdaki Tablo 6.15‟de, düğüm noktalarına etkiyen düşey yükler ile birlikte bu 

yüklerin toplamının “g” yer çekimi ivmesine bölünmesi ile hesaplanan kütle 

değerleri verilmiştir.  

Tablo 6.15  C aksı çerçevesinin 1. ve 6. açıklıklarının duvarlı olması durumunda 

düğüm noktalarında  etkiyen düşey yükler ve kütleler 
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4
.k

a
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m41 7.50 3.6 69.97 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 27.216 186.40 19.00 

1208.36 123.18 

m42 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 27.216 183.44 18.70 

m43 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 0.000 156.23 15.93 

m44 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 0.000 156.23 15.93 

m45 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 0.000 156.23 15.93 

m46 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 27.216 183.44 18.70 

m47 7.50 3.6 69.97 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 27.216 186.40 19.00 

3
.k

a
t 

m31 8.44 3.6 80.26 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 30.996 201.41 20.53 

1250.64 127.49 

m32 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 30.996 188.16 19.18 

m33 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 0.000 157.17 16.02 

m34 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 0.000 157.17 16.02 

m35 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 0.000 157.17 16.02 

m36 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 30.996 188.16 19.18 

m37 8.44 3.6 80.26 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 30.996 201.41 20.53 

2
.k

a
t 

m21 8.44 3.6 80.26 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 30.996 201.41 20.53 

1250.64 127.49 

m22 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 30.996 188.16 19.18 

m23 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 0.000 157.17 16.02 

m24 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 0.000 157.17 16.02 

m25 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 0.000 157.17 16.02 

m26 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 30.996 188.16 19.18 

m27 8.44 3.6 80.262 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 30.996 201.41 20.53 

1
.k

a
t 

m11 11.48 3.6 57.624 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 22.680 173.50 17.69 

1193.38 121.65 m12 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 22.680 182.89 18.64 

m13 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 0.000 160.21 16.33 
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m14 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 0.000 160.21 16.33 

m15 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 0.000 160.21 16.33 

m16 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 22.680 182.89 18.64 

m17 11.48 3.6 57.624 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 22.680 173.50 17.69 

           
Σ= 

4903.04 

Σ= 

499.80 

Σ= 

4903.04 

Σ= 

499.80 

Daha önce C aksı çerçevesinin duvarsız olması durumunda Bölüm 6.5.1.3‟de 

açıklanmış olan yatay yük dağılımı hesap yöntemleri ile, 1. ve 6. açıklıkların duvarlı 

olması durumu için aşağıdaki yatay yük dağılımı hesaplanmıştır. 

*NODALOAD 

 HORZ                                   YATAY BIRIM YUK 

S  .208250        0.        0.         1 

S  .208250        0.        0.        49 

S  .165950        0.        0.        50 

S  .165950        0.        0.        98 

S  .097000        0.        0.        99 

S  .097000        0.        0.       147 

S  .028800        0.        0.       148 

S  .028800        0.        0.       196 

Şekil 6.52  C aksı çerçevesinde 1.ve 6. açıklıkların duvarlı olması durumunda 

DRAIN2DX veri girişi dosyasında yatay yüklerinin kodlanması 

 

Son olarak, tanımlanmış olan tüm düşey yükler öncelikle uygulanmakta, ve bu 

yükler altında deformasyona uğrayan sisteme sürekli artırılan yatay yük dağılımı 

uygulanarak lineer olmayan itme hesabı gerçekleştirilmektedir.  

Sonuçta elde edilen “Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” eğrileri 

aşağıdaki Şekil 6.53‟de görülmektedir. Yukarıda, duvarların Al-Chaar‟ın [8] verdiği 

modellere göre elde edilmesi kısmında söylendiği gibi bu grafik normalden daha 

esnek sonuçları göstermektedir. Daha gerçekçi çözüm elde etmek amacı ile 

DRAIN2DX programı ile elde edilen bu grafiğin rijitleştirilmesi yine aynı şekil 

üzerinde gösterilmiştir. 
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Şekil 6.53 C aksı çerçevesinin 1. ve 6. açıklıklarının duvarlı olması durumunda elde 

edilen “Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” ilişkisi 

 

Tablo 6.16 Hesap sonucunda bulunan “Yük - Yer Değiştirme” eğrisinin rijitlik 

düzeltmesi tablosu 

Ġki parçalı olarak 

idealleĢtirilmiĢ eğri 
Rijitliği düzeltilmiĢ eğri 

Yatay 

deplasman 

Taban 

kesme 

kuvveti 

Yatay 

deplasman 

Taban 

kesme 

kuvveti 

0 0 0 0 

0.032 225 0.010667 225 

0.1407 259.291 0.065017 259.291 

Ky= 7031.25 Ki= 21093.75 

Ku= 315.4631 Kf= 630.9263 
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Şekil 6.54 C aksı çerçevesinin 1. ve 6. açıklıklarının duvarlı olması durumunda elde 

edilen “Taban Kesme Kuvveti Yüzdesi - Tepe Yatay Yer Değiştirme Yüzdesi” 

ilişkisi 

 

Tablo 6.17 Hesap sonucunda bulunan “Taban Kesme Kuvveti Yüzdesi - Tepe Yatay 

Yer Değiştirme Yüzdesi” eğrisinin rijitlik düzeltmesi tablosu 

Ġki parçalı olarak 

idealleĢtirilmiĢ eğri 
Rijitliği düzeltilmiĢ eğri 

Yatay 

deplasman 

Taban 

kesme 

kuvveti 

Yatay 

deplasman 

Taban 

kesme 

kuvveti 

0.00E+00 0.00E+00 0 0 

2.00E-03 4.60E-02 0.0006667 0.046 

8.58E-03 5.29E-02 0.0039563 0.0528842 

Ky= 2.30E+01 Ki= 69 

Ku= 1.05E+00 Kf= 2.092671 
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Aşağıda Şekil 6.55‟deki işaretli olan kolon, yük kapasitesine ulaşıldığı anda 

kırılarak çerçevenin göçmesine neden olan çerçeve elemanıdır. 

 

Şekil 6.55  1. ve 6. açıklıkları duvarlı çerçevede göçmenin gerçekleştiği kolon 

elemanı 

Çerçevenin göçme anında çerçeveye etkiyen taban kesme kuvveti Vt = 261.23 

KN‟dur. Meydana gelen en son olay ise kolonda basınç etkisindeki betonun akması 

ile birlikte kolonun göçmesi olmuştur. 
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Şekil 6.56  1. ve 6. açıklıkları duvarlı çerçevede kat yüksekliği - kat ötelemeleri 

ilişkisinin grafik gösterimi 

Yukarıdaki Şekil 6.56‟da yer alan yatay kat ötelemeleri, direkt olarak DRAIN2DX 

çıktılarından okunan değerler olup, Bölüm 7‟de açıklanan rijitlik düzeltmeleri 

yapılmamış sonuçlardır. Burada kullanılma amacı ise sistemde katların yatay 

deformasyon biçimi hakkında bir fikir edinmektir. Grafikte görüldüğü üzere, C aksı 

çerçevesinin 1. ve 6. açıklıklarına duvar eklendiği zaman sistem davranışı çerçeve 

sistem davranışından perde-çerçeve sistem davranışına doğru kayma eğilimi 

göstermiştir.  

6.5.2.2  Çerçevenin 1, 3, 4, 6. Açıklıklarının Duvarlı Olması Durumu 

1, 3, 4, 6. açıklıkların duvarlı olması durumunda oluşturulan sistem modeli 

aşağıdaki şekilde görülmektedir.  
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Şekil 6.57  C aksı çerçevesinde 1, 3, 4, 6. açıklıkların duvarlı olması durumunda 

elde edilen sistem modeli 

Çerçeveye etkiyen duvar yükleri, 1. ve 6. açıklıkların duvarlı olması durumunda 

hesaplanmış olan duvar yüklerinin 3. ve 5. açıklıklara da etkitilmesi ile elde edilen 

yüklerdir. Burada bir kat içerisindeki her bir açıklıkta aynı yük değerlerinin elde 

edilmesinin sebebi, C aksı çerçevesinde tüm açıklıkların aynı genişlikte olmasıdır. 

Yularıdaki Şekil 6.58‟de duvar yüklerinin DRAIN2DX‟de girilmesi görülmektedir. 

*NODALOAD 

 ECub                                   Eşdeğer Basınç Çubuğu Ağırlığı  

!   Load-X    Load-Y    Load-R FirstNode  LastNode  NodeDiff 

!4.kat duvarı 

S       0.    -6.804        0.        50        58         1 

S       0.    -6.804        0.        66        82         1 

S       0.    -6.804        0.        90        98         1 

S       0.    -3.402        0.        50        58         8 

S       0.    -3.402        0.        66        82        16 

S       0.    -3.402        0.        90        98         8 

!3.kat duvarı 

S       0.    -7.749        0.        99       107         1 

S       0.    -7.749        0.       115       131         1 

S       0.    -7.749        0.       139       147         1 

S       0.    -3.875        0.        99       107         8 

S       0.    -3.875        0.       115       131        16 

S       0.    -3.875        0.       139       147         8 

!2.kat duvarı 

S       0.    -7.749        0.       148       156         1 

S       0.    -7.749        0.       164       180         1 

S       0.    -7.749        0.       188       196         1 

S       0.    -3.875        0.       148       156         8 

S       0.    -3.875        0.       164       180        16 

S       0.    -3.875        0.       188       196         8 

Şekil 6.58  C aksı çerçevesinde 1, 3, 4 ve 6. açıklıkların duvarlı olması durumunda 

DRAIN2DX veri girişi dosyasında duvar yüklerinin kodlanması 



 112 

Aşağıdaki Tablo 6.18‟de, düğüm noktalarına etkiyen düşey yükler ile birlikte bu 

yüklerin toplamının “g” yer çekimi ivmesine bölünmesi ile hesaplanan kütle 

değerleri verilmiştir 

Tablo 6.18  C aksı çerçevesinin 1, 3, 4 ve 6. açıklıklarının duvarlı olması durumunda 

düğüm noktalarında  etkiyen düşey yükler ve kütleler 

 

 
YÜKLER (Birim:KN) 

NOT: Hareketli yükler %30 oranında 

etkitilmiĢtir!!! 
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m41 7.50 3.6 69.972 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 27.216 186.40 19.00 

1317.23 134.27 

m42 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 27.216 183.44 18.70 

m43 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 27.216 183.44 18.70 

m44 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 54.432 210.66 21.47 

m45 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 27.216 183.44 18.70 

m46 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 27.216 183.44 18.70 

m47 7.50 3.6 69.972 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 27.216 186.40 19.00 

3
.k

a
t 

m31 8.44 3.6 80.262 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 30.996 201.41 20.53 

1374.63 140.13 

m32 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 30.996 188.16 19.18 

m33 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 30.996 188.16 19.18 

m34 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 61.992 219.16 22.34 

m35 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 30.996 188.16 19.18 

m36 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 30.996 188.16 19.18 

m37 8.44 3.6 80.262 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 30.996 201.41 20.53 

2
.k

a
t 

m21 8.44 3.6 80.262 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 30.996 201.41 20.53 

1374.63 140.13 

m22 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 30.996 188.16 19.18 

m23 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 30.996 188.16 19.18 

m24 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 61.992 219.16 22.34 

m25 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 30.996 188.16 19.18 

m26 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 30.996 188.16 19.18 

m27 8.44 3.6 80.262 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 30.996 201.41 20.53 

1
.k

a
t 

m11 11.48 3.6 57.624 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 22.680 173.50 17.69 

1284.10 130.90 

m12 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 22.680 182.89 18.64 

m13 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 22.680 182.89 18.64 

m14 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 45.360 205.57 20.95 

m15 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 22.680 182.89 18.64 

m16 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 22.680 182.89 18.64 

m17 11.48 3.6 57.624 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 22.680 173.50 17.69 

 

          

Σ= 

5350.59 

Σ= 

545.42 

Σ= 

5350.59 

Σ= 

545.42 
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Bölüm 6.5.1.3‟de açıklanmış olan hesap yöntemleri ile 1, 3, 4 ve 6. açıklıkların 

duvarlı olması durumu için aşağıdaki yatay yük dağılımı hesaplanmıştır. 

*NODALOAD 

 HORZ                                   YATAY BIRIM YUK 

S  .201450        0.        0.         1 

S  .201450        0.        0.        49 

S  .168200        0.        0.        50 

S  .168200        0.        0.        98 

S  .100900        0.        0.        99 

S  .100900        0.        0.       147 

S  .029450        0.        0.       148 

S  .029450        0.        0.       196 

Şekil 6.59  C aksı çerçevesinde 1, 3, 4 ve 6. açıklıkların duvarlı olması durumunda 

DRAIN2DX veri girişi dosyasında yatay yüklerin kodlanması 

Yüklerin sisteme uygulanması sonucunda elde edilen “Taban Kesme Kuvveti - Tepe 

Yatay Yer Değiştirmesi” eğrileri aşağıdaki şekilde görülmektedir. Bölüm 7‟de 

anlatılan düzeltmeler de aynı şekil üzerinde gösterilmiştir. 
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Şekil 6.60 C aksı çerçevesinin 1, 3, 4 ve 6. açıklıklarının duvarlı olması durumunda 

elde edilen “Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” ilişkisi 

Tablo 6.19 C aksı çerçevesinin 1, 3, 4 ve 6. açıklıklarının duvarlı olması durumunda 

hesap sonucunda bulunan “Yük - Yer Değiştirme” eğrisinin rijitlik düzeltmesi 

tablosu 

Ġki parçalı olarak 

idealleĢtirilmiĢ eğri 
Rijitliği düzeltilmiĢ eğri 

Yatay 

deplasman 

Taban kesme 

kuvveti 

Yatay 

deplasman 

Taban kesme 

kuvveti 

0 0 0 0 

0.0255 500 0.0085 500 

0.1077563 570.09358 0.0496282 570.09358 

Ky= 19607.84 Ki= 58823.53 

Ku= 852.1363 Kf= 1704.273 
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Şekil 6.61 C aksı çerçevesinin 1, 3, 4 ve 6. açıklıklarının duvarlı olması durumunda 

elde edilen “Taban Kesme Kuvveti Yüzdesi - Tepe Yatay Yer Değiştirme Yüzdesi” 

ilişkisi 

Tablo 6.20  C aksı çerçevesinin 1, 3, 4 ve 6. açıklıklarının duvarlı olması durumunda 

hesap sonucunda bulunan “Taban Kesme Kuvveti Yüzdesi - Tepe Yatay Yer 

Değiştirme Yüzdesi” eğrisinin rijitlik düzeltmesi tablosu 

Ġki parçalı olarak 

idealleĢtirilmiĢ eğri Rijitliği düzeltilmiĢ eğri 

Yatay 

deplasman 

Taban 

kesme 

kuvveti 

Yatay 

deplasman 

Taban 

kesme 

kuvveti 

0 0 0 0 

0.0015 0.092 0.0005 0.092 

0.0065705 0.1065476 0.0030353 0.1065476 

Ky= 61.33333 Ki= 184 

Ku= 2.869062 Kf= 5.738124 

 

Aşağıda Şekil 6.62‟deki işaretli olan duvar basınç çubuğu, yük kapasitesine 

ulaşıldığı anda kırılarak çerçevenin göçmesine neden olan çerçeve elemanıdır. 
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Şekil 6.62  1, 3, 4 ve 6. açıklıkları duvarlı çerçevede göçmenin gerçekleştiği duvar 

elemanı 

Çerçevenin göçme anında çerçeveye etkiyen taban kesme kuvveti Vt = 570.92 

KN‟dur. Meydana gelen en son olay ise basınç etkisindeki eşdeğer duvar çubuğunun 

taşıma kapasitesine ulaşması ile birlikte duvarın göçmesi olmuştur. 
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Şekil 6.63  1, 3, 4 ve 6. açıklıkları duvarlı çerçevede kat yüksekliği - kat ötelemeleri 

ilişkisinin grafik gösterimi 
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Yukarıdaki Şekil 6.63‟de verilen yatay kat ötelemeleri grafiğinde görüldüğü üzere, 

C aksı çerçevesine 3. ve 4. açıklıklarında duvar eklendiği zaman sistem davranışı 

daha çok perde-çerçeveli sistem davranışı göstermiştir. 

6.5.2.3  Çerçevenin Tüm Açıklıklarının Duvarlı Olması Durumu 

Çerçevenin tüm açıklıklarının duvarlı olması durumunda oluşturulan sistem modeli 

aşağıdaki şekilde görülmektedir.  

 

Şekil 6.64  C aksı çerçevesinde tüm açıklıkların duvarlı olması durumunda elde 

edilen sistem modeli 

Çerçeveye etkiyen duvar yükleri, 1. ve 6. açıklıkların duvarlı olması durumunda 

hesaplanmış olan duvar yüklerinin diğer tüm açıklıklara da etkitilmesi ile elde edilen 

yüklerdir. Burada bir kat içerisindeki her bir açıklıkta aynı yük değerlerinin elde 

edilmesinin sebebi, C aksı çerçevesinde tüm açıklıkların aynı genişlikte olmasıdır. 

Aşağıdaki Tablo 6.21‟de, düğüm noktalarına etkiyen düşey yükler ile birlikte bu 

yüklerin toplamının “g” yer çekimi ivmesine bölünmesi ile hesaplanan kütle 

değerleri verilmiştir 
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Tablo 6.21  C aksı çerçevesinin tüm açıklıklarının duvarlı olması durumunda düğüm 

noktalarında  etkiyen düşey yükler ve kütleler 

 
 

YÜKLER (Birim:KN) 
NOT: Hareketli yükler %30 oranında 

etkitilmiĢtir!!! 
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m41 7.50 3.6 69.972 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 27.216 186.40 19.00 

1426.09 145.37 

m42 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 54.432 210.66 21.47 

m43 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 54.432 210.66 21.47 

m44 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 54.432 210.66 21.47 

m45 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 54.432 210.66 21.47 

m46 7.50 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 54.432 210.66 21.47 

m47 7.50 3.6 69.972 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 27.216 186.40 19.00 

3
.k

a
t 

m31 8.44 3.6 80.262 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 30.996 201.41 20.53 

1498.61 152.76 

m32 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 61.992 219.16 22.34 

m33 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 61.992 219.16 22.34 

m34 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 61.992 219.16 22.34 

m35 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 61.992 219.16 22.34 

m36 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 61.992 219.16 22.34 

m37 8.44 3.6 80.262 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 30.996 201.41 20.53 

2
.k

a
t 

m21 8.44 3.6 80.262 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 30.996 201.41 20.53 

1498.61 152.76 

m22 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 61.992 219.16 22.34 

m23 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 61.992 219.16 22.34 

m24 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 61.992 219.16 22.34 

m25 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 61.992 219.16 22.34 

m26 8.44 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 61.992 219.16 22.34 

m27 8.44 3.6 80.262 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 30.996 201.41 20.53 

1
.k

a
t 

m11 11.48 3.6 57.624 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 22.680 173.50 17.69 

1374.82 140.15 

m12 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 45.360 205.57 20.95 

m13 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 45.360 205.57 20.95 

m14 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 45.360 205.57 20.95 

m15 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 45.360 205.57 20.95 

m16 11.48 7.2  14.7 36.86 32.42 63.50 55.8 45.360 205.57 20.95 

m17 11.48 3.6 57.624 14.7 18.43 16.21 31.75 27.9 22.680 173.50 17.69 

 

          
Σ= 

5798.140 

Σ= 

591.044 

Σ= 

5798.140 

Σ= 

591.044 

Duvar yüklerinin DRAIN2DX veri girişi dosyasında girilmesi aşağıdaki Şekil 

6.65‟te görülmektedir. 

*NODALOAD 

 ECub                                   Eşdeğer Basınç Çubuğu Ağırlığı  

!   Load-X    Load-Y    Load-R FirstNode  LastNode  NodeDiff 

S       0.    -6.804        0.        50        98         1 

S       0.    -3.402        0.        50        98        48 

S       0.    -7.749        0.        99       196         1 

S       0.    -3.875        0.        99       147        48 

S       0.    -3.875        0.       148       196        48 

Şekil 6.65  C aksı çerçevesinde tüm açıklıkların duvarlı olması durumunda 

DRAIN2DX veri girişi dosyasında duvar yüklerinin tanımlanması 
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Bölüm 6.5.1.3‟de açıklanmış olan hesap yöntemleri ile tüm açıklıkların duvarlı 

olması durumu için aşağıdaki yatay yük dağılımı hesaplanmıştır. 

*NODALOAD 

 HORZ                                   YATAY BIRIM YUK 

S  .189850        0.        0.         1 

S  .189850        0.        0.        49 

S  .167600        0.        0.        50 

S  .167600        0.        0.        98 

S  .108550        0.        0.        99 

S  .108550        0.        0.       147 

S  .034050        0.        0.       148 

S  .034050        0.        0.       196 

Şekil 6.66  C aksı çerçevesinde tüm açıklıkların duvarlı olması durumunda 

DRAIN2DX veri girişi dosyasında yatay yüklerin tanımlanması 

Yüklerin sisteme uygulanması sonucunda elde edilen “Taban Kesme Kuvveti - Tepe 

Yatay Yer Değiştirmesi” eğrileri aşağıdaki şekilde görülmektedir. Bölüm 7‟de 

anlatılan düzeltmeler de aynı şekil üzerinde gösterilmiştir. 
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Şekil 6.67 C aksı çerçevesinin tüm açıklıklarının duvarlı olması durumunda elde 

edilen “Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” ilişkisi 

Tablo 6.22 C aksı çerçevesinin tüm açıklıklarının duvarlı olması durumunda hesap 

sonucunda bulunan “Yük - Yer Değiştirme” eğrisinin rijitlik düzeltmesi tablosu 

Ġki parçalı olarak 

idealleĢtirilmiĢ eğri Rijitliği düzeltilmiĢ eğri 

Yatay 

deplasman 

Taban 

kesme 

kuvveti 

Yatay 

deplasman 

Taban 

kesme 

kuvveti 

0 0 0 0 

0.017 600 0.013 680 

0.0673917 707.5897729 0.0673917 707.58977 

Ky= 35294.118 Ki= 105882.4 

Ku= 2135.0699 Kf= 4270.14 
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Şekil 6.68 C aksı çerçevesinin tüm açıklıklarının duvarlı olması durumunda elde 

edilen “Taban Kesme Kuvveti Yüzdesi - Tepe Yatay Yer Değiştirme Yüzdesi” 

ilişkisi 

Tablo 6.23  C aksı çerçevesinin tüm açıklıklarının duvarlı olması durumunda hesap 

sonucunda bulunan “Taban Kesme Kuvveti Yüzdesi - Tepe Yatay Yer Değiştirme 

Yüzdesi” eğrisinin rijitlik düzeltmesi tablosu 

Ġki parçalı olarak 

idealleĢtirilmiĢ eğri Rijitliği düzeltilmiĢ eğri 

Yatay 

deplasman 

Taban 

kesme 

kuvveti 

Yatay 

deplasman 

Taban 

kesme 

kuvveti 

0 0 0 0 

0.0011 0.104 0.0003667 0.104 

0.0041092 0.1220374 0.0018713 0.1220374 

Ky= 94.54545 Ki= 283.6364 

Ku= 5.993978 Kf= 11.98796 

 

Aşağıda Şekil 6.69‟daki işaretli olan kolon, yük kapasitesine ulaşıldığı anda 

kırılarak çerçevenin göçmesine neden olan çerçeve elemanıdır. 
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Şekil 6.69  Tüm açıklıkları duvarlı çerçevede göçmenin gerçekleştiği kolon elemanı 

Çerçevenin göçme anında çerçeveye etkiyen taban kesme kuvveti V = 707.59 

KN‟dur. Meydana gelen en son olay ise kolonda çekme etkisindeki çeliğin akması 

ile birlikte kolonun göçmesi olmuştur. 
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Şekil 6.70  Tüm açıklıkları duvarlı çerçevede kat yüksekliği - kat ötelemeleri 

ilişkisinin grafik gösterimi 
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Yukarıda Şekil 6.70‟deki  yatay kat ötelemeleri grafiğinde görüldüğü üzere, C aksı 

çerçevesine tüm açıklıklarında duvar eklendiği zaman sistem davranışı tam bir 

perde-çerçeve sistem davranışı göstermiştir.  

 

6.5.2.4 Sonuçların KarĢılaĢtırılması 

DRAIN2DX bilgisayar programı ile itme analizi sonucunda hesaplanan “Taban 

Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” ilişkilerinin Bölüm 7‟de anlatılan 

yöntemlere göre rijitleştirilerek düzeltilmesi sonucu elde edilen iki parçalı eğrilerin 

birbirleri ile karşılaştırılması aşağıdaki Şekil 6.71‟de görülmektedir.  
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Şekil 6.71  C aksı çerçevesinde duvarlı ve duvarsız durumlar için  elde edilen 

“Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” ilişkilerinin 

karşılaştırılması 
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Şekil 6.72  C aksı çerçevesinde duvarlı ve duvarsız durumlar için  elde edilen 

“Taban Kesme Kuv. Yüzdesi - Tepe Yatay Yer Değ. Yüzdesi” ilişkilerinin 

karşılaştırılması 

Tablo 6.24  C aksı çerçevesinde duvarlı ve duvarsız durumlar için  elde edilen 

sayısal sonuçların karşılaştırılması 

 Duvarsız 
1. ve 6. açıklıklar 

duvarlı 

1,3,4,6. açıklıklar 

duvarlı 

Tüm açıklıklar 

duvarlı 

Vt / W 0.017 0.053 0.107 0.122 

 / H 0.0035 0.004 0.003 0.0019 

BaĢlangıç rijitliği 2000 KN/m 20273 KN/m 58824 KN/m 105263 KN/m 

Süneklik oranı 2.1 6.5 5.88 5.47 

 

Şekil 6.72‟den ve Tablo 6.24‟den izlenebildiği üzere, C aksı çerçevesi duvarsız 

olduğu durumda Vt/W = %1.7 oranında yatay yük taşırken, 1. ve 6. açıklıklarının 

duvarlı olması durumunda yatay yük taşıma kapasitesi %5.3 mertebesine 

yükselmiştir. Yani yük taşıma kapasitesinde yaklaşık 3 katlık bir artış meydana 

gelmiştir. 

Başlangıç rijitliklerinde ise sisteme duvarlar eklendikçe büyük artışlar meydana 

gelmektedir. 1. ve 6. açıklıklara duvar eklendiği zaman başlangıç rijitliği yaklaşık 10 
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katına çıkmaktadır. Ancak daha sonraki eklenen duvarlarda sadece yaklaşık 2‟şer 

katlık artışlar görülmektedir. 

Duvarsız çerçeve durumunda 2 düzeyinde olan süneklik oranı, duvarlı çözümlerde 

5-6 düzeyine çıkmıştır.  

Daha önce de anlatıldığı gibi, Vt/W = %6 eşdeğer deprem yüklemesi altında 

kolonlarda olması gereken minimum donatı oranı %4 olarak hesaplanmış, ancak 

mevcut diğer binalarda yapılan incelemeler sonucunda ancak %1.5 mertebesinde 

olduğu görülen donatı oranının bu bina içinde kabul edilmesine karar verilmiştir. Bu 

yetersiz donatı oranı, duvarsız çerçeve sisteminin daha Vt/W = %6 yüklemesine 

ulaşılamadan, henüz %2 mertebesinde göçmesinin nedenini göstermektedir. 

1999 Marmara Depremi sonrasında, söz konusu binada yapılan incelemede küçük 

duvar ayrılma çatlakları haricinde önemli bir hasar gözlenmemiştir. Dolayısıyla söz 

konusu binanın depremde ayakta kalabilmesinin en önemli gerekçesi betonarme 

çerçeve ve bölme duvarının birlikte çalışarak bir tür yığma yapı davranışı göstermiş 

olmasıdır. 

Grafikten izlendiği gibi, % 1.5 kolon boyuna donatı oranı ile ancak Vt/W = %2 

düzeyinde yatay yük taşınabilmektedir.  Duvar miktarına bağlı olarak yatay yük 

taşıma oranı artmaktadır.  Ancak deprem etkisi süresince duvarların çerçeve 

düzleminde kalarak davranışa katkıda bulunmalarının garanti edilmesi 

gerekmektedir.  Bunun bir yolu da FRP şeritler kullanarak mevcut duvar 

elemanların iyileştirilmesidir.         

Tablo 6.25  C aksı çerçevesinin “duvarsız” ve “1. ve 6. açıklıklarının duvarlı 

olması” durumlarında göçmesine neden olan 2. normal kat ortasındaki kolonda 

göçme anında meydana gelen iç kuvvetler 

Çerçeve Tipi 

Taban 

Kesme 

Kuvveti 

Eksenel 

Kuvvet 

Moment 

“ i “ 

Moment 

“ j “ 

Kesme 

Kuvveti 

Göçme 

anında 

meydana 

gelen olay 

Duvarsız 77.068 -656.0 33.85 33.74 15.02 

Basınç 

etkisindeki 

çeliğin 

akması 

1. ve 6. 

açıklıklar 

duvarlı 

261.23 -654.2 35.47 35.30 15.73 

Basınç 

etkisindeki 

betonun 

akması 
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Tablo 6.25‟de görüldüğü üzere, 2. normal kat ortasındaki kolonda, çerçevenin 

duvarsız olması durumu ile çerçevenin 1. ve 6. açıklıklarında duvar olması 

durumlarında çerçevenin göçme anında oluşan iç kuvvetler neredeyse aynı değerleri 

almaktadır. Fakat, duvarsız durumda çerçevenin taşıyabildiği taban kesme kuvveti 

77.068 KN iken, 1. ve 6. açıklıkların duvarlı olması durumunda çerçevenin 

taşıyabildiği taban kesme kuvveti 261.23 KN değerine ulaşmaktadır, yani 3.4 katına 

çıkmaktadır. Çerçeveye etkiyen yükler bu kadar arttığı halde sistemin göçmesinin 

aynı kolonda yine aynı iç kuvvetler altında oluşması, fazladan gelen yükün 1. ve 6. 

açıklıklara yerleştirilen duvarlar tarafından taşındığını göstermektedir. Bu durum, 

çerçeve elemanlarının boyutlandırılması aşamasında mevcut dolgu duvarlarının göz 

önünde bulundurulması gerektiğinin önemli bir göstergesi olmaktadır.  

6.5.3  C Aksı Çerçevesinin Duvarlarının FRP ile Takviyeli EdilmiĢ Olması 

Durumu 

Burada, C aksı çerçevesindeki dolgu duvarlarının FRP ile takviye edilmesi 

durumunda çerçevenin taşıma kapasitesinde meydana gelen değişimlerin 

gözlenmesi amaçlanmıştır. Aşağıda, çerçevenin çeşitli açıklıklarında bulunan dolgu 

duvarlarının FRP ile takviye edilmesi durumunda lineer olmayan itme analizleri 

yapılmakta ve elde edilen sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılmaktadır. 

Hesapta kullanılacak olan modelde yer alan kolon, kiriş ve duvar elemanlarının kesit 

ve geometri özellikleri, çerçevenin duvarlı olduğu durumdaki hesabın anlatıldığı 

6.5.2 numaralı bölümde açıklanmaktadır. Buradaki tek fark, sisteme eklenen FRP 

materyallerinin rijitliğe ve dayanıma katkısının, duvar dayanımında ve rijitliğinde 

artış sağlayan “1” ve  “2” katsayıları ile yeniden ifade edilmesidir. Yani, duvar 

modelleri Bölüm 7 ‟de anlatılan FRP‟li duvarlar olarak yeniden modellenmektedir.   

Duvarlara, Şekil 6.73‟de görüldüğü gibi FRP kullanılarak iki tabakalı diyagonal 

kaplama yapıldığında Bölüm 7‟de açıklandığı gibi 1 = 1.33 ve 2 = 1.23 değerlerini 

almaktadır. Ancak burada FRP bantları sadece duvara yapıştırılmakta, çerçeveye 

temas etmemekte ve herhangi bir yerinden dübeller ile çerçeve yada duvara ankre 

edilmemektedir. 
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Şekil 6.73  Çapraz FRP kaplaması 

Bu şekilde elde edilen FRP‟li yeni duvar modelleri aşağıda görülmektedir. 
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Şekil 6.74  C aksı çerçevesinde 3. normal kat duvarlarının FRP takviyeli davranış 

modeli ıçin hesaplanan “Eksenel Yük - Boyuna Kısalma” ilişkisi  
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Şekil 6.75  C aksı çerçevesinde 1. ve 2. normal kat duvarlarının FRP takviyeli 

davranış modeli ıçin hesaplanan “Eksenel Yük - Boyuna Kısalma” ilişkisi  
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Duvar EĢdeğer Basınç Çubuğu DavranıĢ Modeli
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Şekil 6.76  C aksı çerçevesinde zemin kat duvarlarının FRP takviyeli davranış 

modeli ıçin hesaplanan “Eksenel Yük - Boyuna Kısalma” ilişkisi  

FRP ile güçlendirilmiş eşdeğer duvar basınç çubuklarının DRAIN2DX veri girişi 

dosyasında tanımlanması aşağıdaki Şekil 6.77‟de görülmektedir. Burada eşdeğer 

çubuklar sadece basınç yükü alacak şekilde çalıştırılmaktadır.  

! Property types 

!  ID    t/c            u1           u2               k1       k2          k3      k4       osht 

    1     -1    4.00E-3    1.6E-2    85013.50        0.    -1.E20               1.E-1     ! 4.kat basınç çubuğu 

    2     -1    4.30E-3    1.8E-2    82437.21        0.    -1.E20               1.E-1     ! 3.kat basınç çubuğu 

    3     -1    4.30E-3    1.8E-2    82437.21        0.    -1.E20               1.E-1     ! 2.kat basınç çubuğu 

    4     -1    3.62E-3    1.4E-2    98207.18        0.    -1.E20               1.E-1     ! 1.kat basınç çubuğu 

Şekil 6.77  FRP ile güçlendirilmiş eşdeğer duvar basınç çubuklarının DRAIN2DX 

veri girişi dosyasında tanımlanması 

Ayrıca duvarları temsil eden eşdeğer basınç çubukları, çerçevedeki düğüm 

noktalarının aksi yönlerde hareket edebileceği göz önünde tutularak her iki yönde de 

tanımlanmıştır. Her iki yönde de yine sadece basınç alacak şekilde modellenmiştir. 

6.5.3.1  1. ve 6. Açıklıkların Duvarlı Olması Durumunda Duvarların FRP ile 

Takviye Edilmesi 

Çerçeve sistemine FRP eklenmesi durumunda, FRP çok hafif bir malzeme olduğu 

için ağırlığı ihmal edilerek düşey yüklerde bir değişikliğe neden olmamaktadır. 

Fakat çerçevenin yanal rijitliğini değiştirdiği için sisteme uygulanacak olana yatay 

yük dağılımını değiştirmektedir. Bölüm 6.5.1.3‟de açıklanmış olan hesap yöntemleri 

ile hesaplanan yatay yük dağılımının DRAIN2DX programında kodlanması 

aşağıdaki Şekil 6.78‟de görülmektedir. 
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*NODALOAD 

 HORZ                                   YATAY BIRIM YUK 

S  .213750        0.        0.         1 

S  .213750        0.        0.        49 

S  .165900        0.        0.        50 

S  .165900        0.        0.        98 

S  .092900        0.        0.        99 

S  .092900        0.        0.       147 

S  .027450        0.        0.       148 

S  .027450        0.        0.       196 

Şekil 6.78  1. ve 6. açıklık duvarlarının FRP ile takviyesi durumunda hesaplanan 

yatay yük dağılımının DRAIN2DX veri girişi dosyasında kodlanması 

Düşey ve yatay yüklerin sisteme uygulanması ile elde edilen “Taban Kesme Kuvveti 

- Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” grafiği aşağıdaki Şekil 6.79‟da görülmektedir. Bu 

eğrinin rijitleştirilerek düzeltilmiş hali yine aynı şekil üzerinde gösterilmiştir. 
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Şekil 6.79  C aksı çerçevesinin 1. ve 6. açıklıklarındaki duvarlarının FRP ile 

takviyesi durumunda elde edilen “Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer 

Değiştirmesi” ilişkisi 

Tablo 6.26  C aksı çerçevesinin 1. ve 6. açıklıklarındaki duvarlarının FRP ile 

takviyesi durumunda elde edilen “Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer 

Değiştirmesi” eğrisinin rijitlik düzeltme tablosu 

Ġki parçalı olarak 

idealleĢtirilmiĢ eğri Rijitliği düzeltilmiĢ eğri 

Yatay 

deplasman 

Taban kesme 

kuvveti 

Yatay 

deplasman 

Taban kesme 

kuvveti 

0 0 0 0 

0.028 230 0.0093333 230 

0.1199905 261.5954 0.0553286 261.5954 

Ky= 8214.286 Ki= 24642.86 

Ku= 343.4639 Kf= 686.9278 
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Şekil 6.80 C aksı çerçevesinin 1. ve 6. açıklıklarındaki duvarlarının FRP ile 

takviyesi durumunda elde edilen “Taban Kesme Kuvveti Yüzdesi - Tepe Yatay Yer 

Değiştirme Yüzdesi” ilişkisi 

Tablo 6.27  C aksı çerçevesinin 1. ve 6. açıklıklarındaki duvarlarının FRP ile 

takviyesi durumunda hesap sonucunda bulunan “Taban Kesme Kuvveti Yüzdesi - 

Tepe Yatay Yer Değiştirme Yüzdesi” eğrisinin rijitlik düzeltmesi tablosu 

Ġki parçalı olarak 

idealleĢtirilmiĢ eğri Rijitliği düzeltilmiĢ eğri 

Yatay 

deplasman 

Taban kesme 

kuvveti 

Yatay 

deplasman 

Taban 

kesme 

kuvveti 

0 0 0 0 

0.0017 0.047 0.0005667 0.047 

0.007316491 0.0533538 0.0033749 0.0533538 

Ky= 27.64706 Ki= 82.94118 

Ku= 1.131268 Kf= 2.262537 

 

6.5.3.2  1, 3, 4, 6. Açıklıkların Duvarlı Olması Durumunda Duvarların FRP ile 

Takviye Edilmesi 

Çerçevenin yanal rijitliği, sisteme FRP dahil edilmiş olması nedeniyle değişmiş ve 

bu da sisteme uygulanacak olana yatay yük dağılımının da değişmesine neden 

olmuştur. FRP‟li sistemin yatay yük dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 
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*NODALOAD 

 HORZ                                   YATAY BIRIM YUK 

S  .204900        0.        0.         1 

S  .204900        0.        0.        49 

S  .166800        0.        0.        50 

S  .166800        0.        0.        98 

S  .098350        0.        0.        99 

S  .098350        0.        0.       147 

S  .029950        0.        0.       148 

S  .029950        0.        0.       196 

Şekil 6.81  1, 3, 4 ve 6. açıklık duvarlarının FRP ile takviyesi durumunda 

hesaplanan yatay yük dağılımının DRAIN2DX veri girişi dosyasında kodlanması 

Düşey ve yatay yüklerin sisteme uygulanması ile elde edilen “Taban Kesme Kuvveti 

- Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” grafiği aşağıdaki Şekil 6.82‟de görülmektedir. Bu 

eğrinin rijitleştirilmiş hali yine aynı şekil üzerinde gösterilmiştir. 
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Şekil 6.82  C aksı çerçevesinin 1. ve 6. açıklıklarındaki duvarlarının FRP ile 

takviyesi durumunda elde edilen “Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer 

Değiştirmesi” ilişkisi 

Tablo 6.28  C aksı çerçevesinin 1. ve 6. açıklıklarındaki duvarlarının FRP ile 

takviyesi durumunda elde edilen “Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer 

Değiştirmesi” eğrisinin rijitlik düzeltme tablosu 

Ġki parçalı olarak 

idealleĢtirilmiĢ eğri Rijitliği düzeltilmiĢ eğri 

Yatay 

deplasman 

Taban kesme 

kuvveti 

Yatay 

deplasman 

Taban kesme 

kuvveti 

0 0 0 0 

0.023 530 0.0076667 530 

0.1255258 585.05582 0.0589296 585.05582 

Ky= 23043.48 Ki= 69130.43 

Ku= 536.9949 Kf= 1073.99 
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Şekil 6.83 C aksı çerçevesinin 1. ve 6. açıklıklarındaki duvarlarının FRP ile 

takviyesi durumunda elde edilen “Taban Kesme Kuvveti Yüzdesi - Tepe Yatay Yer 

Değiştirme Yüzdesi” ilişkisi 

Tablo 6.29  C aksı çerçevesinin 1. ve 6. açıklıklarındaki duvarlarının FRP ile 

takviyesi durumunda hesap sonucunda bulunan “Taban Kesme Kuvveti Yüzdesi - 

Tepe Yatay Yer Değiştirme Yüzdesi” eğrisinin rijitlik düzeltmesi tablosu 

Ġki parçalı olarak 

idealleĢtirilmiĢ eğri Rijitliği düzeltilmiĢ eğri 

Yatay 

deplasman 

Taban 

kesme 

kuvveti 

Yatay 

deplasman 

Taban 

kesme 

kuvveti 

0 0 0 0 

0.0014 0.1 0.0004667 0.1 

0.007654 0.109344 0.0035937 0.109344 

Ky= 71.42857 Ki= 214.2857 

Ku= 1.494076 Kf= 2.988151 

 

6.5.3.3  Tüm Açıklıkların Duvarlı Olması Durumunda Duvarların FRP ile 

Takviye Edilmesi 

Çerçevenin yanal rijitliği, sisteme FRP dahil edilmiş olması nedeniyle değişmiş ve 

bu da sisteme uygulanacak olana yatay yük dağılımının da değişmesine neden 

olmuştur. FRP‟li sistemin yatay yük dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 
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*NODALOAD 

 HORZ                                   YATAY BIRIM YUK 

S  .189850        0.        0.         1 

S  .189850        0.        0.        49 

S  .167600        0.        0.        50 

S  .167600        0.        0.        98 

S  .108550        0.        0.        99 

S  .108550        0.        0.       147 

S  .034050        0.        0.       148 

S  .034050        0.        0.       196 

Şekil 6.84  Tüm açıklık duvarlarının FRP ile takviyesi durumunda hesaplanan yatay 

yük dağılımının DRAIN2DX veri girişi dosyasında kodlanması 

Düşey ve yatay yüklerin sisteme uygulanması ile elde edilen “Taban Kesme Kuvveti 

- Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” grafiği aşağıdaki şekilde görülmektedir. Bu eğrinin 

rijitleştirilmiş hali yine aynı şekil üzerinde gösterilmiştir. 
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Şekil 6.85  C aksı çerçevesinin tüm açıklıklarındaki duvarlarının FRP ile takviyesi 

durumunda elde edilen “Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” 

ilişkisi 

Tablo 6.30  C aksı çerçevesinin tüm  açıklıklarındaki duvarlarının FRP ile takviyesi 

durumunda elde edilen “Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” 

eğrisinin rijitlik düzeltme tablosu 

Ġki parçalı olarak 

idealleĢtirilmiĢ eğri Rijitliği düzeltilmiĢ eğri 

Yatay 

deplasman 

Taban kesme 

kuvveti 

Yatay 

deplasman 

Taban kesme 

kuvveti 

0 0 0 0 

0.014 630 0.0046667 630 

0.0610186 715.86982 0.028176 715.86982 

Ky= 45000 Ki= 135000 

Ku= 1826.295 Kf= 3652.589 
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Şekil 6.86 C aksı çerçevesinin tüm açıklıklarındaki duvarlarının FRP ile takviyesi 

durumunda elde edilen “Taban Kesme Kuvveti Yüzdesi - Tepe Yatay Yer 

Değiştirme Yüzdesi” ilişkisi 

Tablo 6.31  C aksı çerçevesinin tüm açıklıklarındaki duvarlarının FRP ile takviyesi 

durumunda hesap sonucunda bulunan “Taban Kesme Kuvveti Yüzdesi - Tepe Yatay 

Yer Değiştirme Yüzdesi” eğrisinin rijitlik düzeltmesi tablosu 

Ġki parçalı olarak 

idealleĢtirilmiĢ eğri Rijitliği düzeltilmiĢ eğri 

Yatay 

deplasman 

Taban 

kesme 

kuvveti 

Yatay 

deplasman 

Taban 

kesme 

kuvveti 

0 0 0 0 

0.0009 0.11 0.0003 0.11 

0.0037206 0.1234654 0.0017103 0.1234654 

Ky= 122.2222 Ki= 366.6667 

Ku= 4.773879 Kf= 9.547758 

6.5.3.4 Sonuçların KarĢılaĢtırılması 

Duvarları FRP takviyeli sistemde DRAIN2DX bilgisayar programı ile itme analizi 

sonucu hesaplanan “Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” 

ilişkilerinin Bölüm 7‟de anlatılan yöntemlere göre rijitleştirilerek düzeltilmesi 

sonucu elde edilen iki parçalı eğrilerin birbirleri ile karşılaştırılması aşağıdaki Şekil 

6. 87‟de görülmektedir.  
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Şekil 6.87  C aksı çerçevesinde DRAIN2DX ile yapılan duvarlı ve duvarsız tüm 

çözümlerin karşılaştırılması 

Şekil 6.87‟de görüldüğü gibi, FRP şeritleri sadece duvara uygulandığında ve 

herhangi bir yerinden duvara yada çerçeveye özel tasarlanmış bulonlar ile ankre 

edilmediğinde, sistem dayanımı ve rijitliğine katkısı çok az olmaktadır. Daha önce 

ODTÜ tarafından gerçekleştirilmiş olan deneysel çalışmalarda görülmüştür ki, FRP 

şeritlerinin çeşitli noktalardan duvara ve çerçeveye ankre edilmeleri sistem 

davranışını önemli şekilde geliştirmektedir. Ayrıca bu tür sünekliği düşük olan 

kolonlardan meydana gelen çerçeve sistemlerin duvarlarının FRP ile güçlendirilerek 

dayanım artışı beklenmesi doğru olmamakta ve öncelikli olarak kolonların süneklik 

artışı sağlanacak şekilde güçlendirilmesi önerilmektedir. Çünkü daha FRP takviyesi 

sisteme katkı sağlayamadan sünek olmayan kolonlar göçmekte ve bu da duvarların 

güçlendirilmesini etkisiz kılmaktadır. 
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7.  DOLGU DUVARLARININ AL-CHAAR’IN YÖNTEMĠ ĠLE EġDEĞER 

BASINÇ ÇUBUĞU OLARAK MODELLENMESĠ 

7.1  YÖNTEMĠN ESASLARI 

Dolgu duvarlarının modellenmesinde, [8] no’lu referansta Al-Chaar tarafından 

gerçekleştirilmiş olan çalışmalarda esas alınan yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem, 

Şekil 7.1’de görüldüğü gibi, yatay yük altında deformasyon yapan dolgu duvarlı 

çerçeve davranışı esas alınarak geliştirilmiştir. Bu davranışa göre, duvarın yük aldığı 

köşegen doğrultusunda duvar ortasında diyagonal çatlaklar oluşmaktadır. Yük 

almayan köşegen doğrultusundaki köşelerde çerçeve ile duvar arasında boşluklar 

oluşmakta iken, yük alan köşegen doğrultusundaki köşelerde ise duvar ile çerçeve 

arasında tam birleşme görülmektedir. İlk olarak Polyakov tarafından gözlenmiş olan 

bu çerçeve sistem davranışı, matematiksel model oluşturulması aşamasında 

duvarların, eşdeğer basınç çaprazı ile temsil edilebileceği düşüncesinin oluşmasını 

sağlamıştır. Bu raporda, Şekil 7.2’de görülen eşdeğer basınç çubuğu yaklaşımı 

kullanılmaktadır ve bu çubuğun çeşitli parametrik değerlerinin hesaplanması daha 

aşağıda açıklanmaktadır. 

 

Şekil 7.1  Dolgu duvarlı betonarme çerçevenin yatay yük altındaki davranışı 
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Şekil 7.2  Dolgu duvarın davranışını temsil eden eşdeğer basınç çubuğu 

7.2  EġDEĞER BASINÇ ÇUBUĞUNUN GENĠġLĠĞĠ 

Eşdeğer basınç çubuğunun genişliği, (7.1) eşitliği ile elde edilen duvardan çerçeveye 

olan bağıl rijitliğin (7.2) eşitliğinde yerine konularak “a” değerinin hesaplanması ile 

bulunur.  

1H = H [( Em t sin2)/(4 Ec Icol hm)]
1/4

                           (7.1)  

                   a = 0.175 D (1 H)
-0.4

                                          (7.2) 

Bu eşitliklerde, 

 1H : duvardan çerçeveye olan bağıl rijitlik 

 Em : duvar elastisite modülü  

  : diyagonal çubuğun yatayla yaptığı açı 

 H : çerçeve yüksekliği  

 hm : duvar yüksekliği 

 D : eşdeğer diyagonal çubuğun boyu 

 Ec : çerçeve elastisite modülü 

 Icol : duvara komşu kolonun atalet momenti   

 t : duvar kalınlığı 

 a : eşdeğer diyagonal çubuğun genişliği 

 F : eşdeğer diyagonal çubuğun enkesit alanını temsil etmektedir. 
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Eğer duvarda boşluklar, hasarlar, yada FRP takviyesi mevcut ise, “a” genişliği (7.3) 

eşitliğine göre tekrar hesaplanarak değiştirilmelidir. 

amod = a (R1)i (R2)i 1                                           (7.3) 

Bu eşitlikte, 

 (R1)i : mevcut boşluklar nedeni ile azaltma katsayısı 

 (R2)i : mevcut hasarlar nedeni ile azaltma katsayısı 

 1 : mevcut FRP takviyesi nedeni ile dayanım artırma katsayısıdır. 

7.3  EġDEĞER BASINÇ ÇUBUĞUNUN EKSANTRĠKLĠĞĠ 

Duvar kuvvetleri asıl olarak kolonlar tarafından karşılanmaktadır. Bu yüzden 

eşdeğer basınç çubuğu, Şekil 7.3’de gösterilen kalın siyah okta olduğu  gibi 

eksantrik olarak yerleştirilmelidir. Çubuk uç noktaları, dönme serbestlikleri 

sağlanacak şekilde, kiriş iç yüzünden itibaren “lcolumn” kadar mesafede 

bağlanmalıdır.  

 

Şekil 7.3  Eşdeğer basınç çubuğunun eksantrik olarak yerleştirilmesi 

 

lcolumn = a / cos(column)                                          (7.4) 

tan(column) = ( hm- lcolumn ) / l                                     (7.5) 
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7.4  DUVARIN FRP ĠLE TAKVĠYE EDĠLMESĠ DURUMU 

Duvar yüzeyine FRP uygulanması ile birlikte çerçeve sisteminin dayanımı 

artmaktadır. Şekil 7.4’de tipik FRP kaplama düzenleri yer almaktadır. 

 

Şekil 7.4  Tipik FRP kaplama düzenleri 

Şekil 7.4’de yer alan FRP kaplama düzenlerine bağlı olarak değişik değerler alan 1 

ve 2 katsayıları ile FRP+duvar kompozit malzeme dayanım ve rijitliği 

artırılmalıdır. Bu katsayıların değişik kaplama düzenleri için aldığı değerler Tablo 

7.1 ve Tablo 7.2’de görülmektedir. 

Tablo 7.1  FRP dayanım artırma katsayıları 

FRP Kaplama Düzeni 1 

2 Tabaka - Tamamen Kaplama 1.51 

1 Tabaka - Güçlendirilmiş Diyagonal Kaplama 1.48 

1 Tabaka - Tamamen Kaplama 1.41 

2 Tabaka - Diyagonal Kaplama 1.33 

1 Tabaka - Diyagonal Kaplama 1.29 

1 Tabaka - H Tipi Kaplama 1.20 

Çerçeve Kaplama 1.00 

Güçlendirilmiş Çerçeve Kaplama 1.00 
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Tablo 7.2  FRP rijitlik artırma katsayıları 

FRP Kaplama Düzeni 2 

Tamamen Kaplama 1.53 

Güçlendirilmiş Diyagonal Kaplama 1.43 

Güçlendirilmiş Çerçeve Kaplama 1.39 

H Tipi Kaplama 1.27 

Diyagonal Kaplama 1.23 

Çerçeve Kaplama 1.16 

7.5  EKSANTRĠK EġDEĞER BASINÇ ÇUBUĞUNUN KUVVET-KISALMA 

ĠLĠġKĠSĠ 

Moment aktarımının önlenmesi amacıyla, eksantrik çubuğun kolonlara bağlandığı 

uç noktalarında dönme serbestliği sağlanmalıdır. Duvarın basınç dayanımı Rstrut, 

duvarın Rcr kırılma ve Rshear kesme dayanımlarının hesaplanması ile elde edilir. Bu 

iki tip yükün basınç çubuğu doğrultusundaki bileşenlerinden küçük olanı, duvar 

basınç dayanımı olarak alınır.   

Rstrut = min (Rcr ; Rshear / cosstrut)                                 (7.6) 

tanstrut = (hm - 2lcolumn) / l                                       (7.7) 

Duvarın kırılma dayanımı Rcr, duvarın kırılma anından hemen az öncesine kadar 

taşıyabildiği basınç yüküdür ve (7.8) eşitliği ile hesaplanır. Bu eşitlikte fm’ duvar 

basınç dayanımını ve teff  net duvar kalınlığını simgelemektedir. 

Rcr = amod teff fm’                                               (7.8) 

Duvarın kesme dayanımı Rshear, harç kesme dayanımı ve duvar-harç süntünme 

mekanizmalarının kombinasyonu olarak (7.9) eşitliği ile hesaplanır. Bu eşitlikte, An 

duvarın uzunluğu boyunca net enkesit alanını, fv’ ise duvarın kesme dayanımını 

simgelemektedir. 

Rshear = An fv’ (R1)i (R2)i 1                                       (7.9) 

 An = teff x l                                                   (7.9a) 
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7.6  RĠJĠT UÇ BÖLGELERĠ 

Eşdeğer basınç çubuğu ile modellenen sistem, gerçekteki duvarlı sistemden daha 

esnek olmaktadır. Bunun sebebi, gerçekte duvarın çerçeve elemanlarına yaptığı 

tutma etkisinin eşdeğer çubuk tarafından yapılamamasıdır. Bu etkinin sistem 

davranışına yansıtılabilmesi amacı ile, çerçeve elemanlarının uçlarında belirli 

uzunluktaki rijit bölgelerin tanımlanması gerekmektedir. Şekil 7.5’de çerçeve 

köşelerindeki koyu siyah renkli alanlar ile gösterilen rijit uç bölgeleri, kolonlarda 

kiriş yüzünden itibaren lcolumn uzunluğuna kadar, kirişlerde ise kolon yüzünden 

itibaren lbeam uzunluğuna kadar tanımlanmalıdır. 

 

Şekil 7.5  Rijit uç bölgeleri 

7.7  YATAY YÜK - YATAY YER DEĞĠġTĠRME EĞRĠSĠNĠN 

DÜZELTĠLMESĠ 

Yukarıda anlatılan yöntemler ile oluşturulan matematiksel modeller, rijitlik 

bakımından, deneysel veriler ile elde edilen modellerden daha esnek olmaktadır. 

Elde edilen sonuçların gerçeğe daha yakın hale getirilmesi amacı ile, sonuçlar 

üzerinde bazı değiştirmeler yapılmalıdır.  

Bu amaçla, 

1- eşdeğer basınç çubuğu ile modellenmiş olan çerçeve sistem üzerinde yatay itme 

analizi gerçekleştirilmeli, 

2- elde edilen yatay yük - yatay yer değiştirme eğrisi iki parçalı olarak 

idealleştirilmeli, 

3- bu iki doğru parçasının eğimleri belirli katsayılar ile büyültülerek daha gerçekçi 

sonuçlar elde edilmelidir. 
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Şekil 7.6’da, itme analizi ile elde edilen “Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer 

Değiştirmesi” eğrisinin iki parçalı olarak idealleştirilmesi gösterilmektedir. Burada 

dikkat edilmesi gereken husus, doğru parçalarının, eğrideki sapmaları minimuma 

indirecek şekilde geçirilmesi gerektiğidir.  

 

Şekil 7.6  “Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” eğrisinin iki adet 

doğru parçası ile idealleştirilmesi  

Aşağıda Şekil 7.7’de, iki doğru parçası ile idealleştirilmiş olan “Taban Kesme 

Kuvveti - Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” eğrisinin eğimlerinin büyültülerek gerçeğe 

daha yakın hale getirilmesi gösterilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, 

kuvvetlerin değiştirilmemesi, fakat yer değiştirmelerin küçültülmüş olmasıdır.  

 

Şekil 7.7  İdealleştirilen eğrinin rijitliklerinin düzeltilmesi 
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Şekil 7.6 ve Şekil 7.7’de yer alan ifadelerin anlamları Tablo 7.3’de açıklanmaktadır. 

Tablo 7.3  “Taban Kesme Kuvveti - Tepe Yatay Yer Değiştirmesi” eğrisinin iki adet 

doğru parçası ile idealleştirilmesi konusunda bazı ifadelerin açıklamaları 

Ky : elastik rijitlik 

Ku : plastik rijitlik 

Ki : düzeltilmiş elastik rijitlik

Kf : düzeltilmiş plastik rijitlik

Vy : akma anındaki taban kesme kuvveti 

y : akma durumundaki yer değiştirme 

y’ : akma durumundaki düzeltilmiş yer değiştirme 

Vu : göçme anındaki taban kesme kuvveti 

u : göçme durumundaki yer değiştirme 

u’ : göçme durumundaki düzeltilmiş yer değiştirme 

7.7.1  Ki ve Kf Değerlerinin Hesabı 

Ki düzeltilmiş elastik rijitliğinin hesabı için “l/hm ≤ 0.67” ve “l/hm ≥ 1.5” koşullarını 

getiren (7.10) denklemi kullanıldığı takdirde, (7.13)-(7.14) denklemlerinden elde 

edilen “a” genişliği için yeni bir matematiksel model oluşturulmalı ve bu yeni 

modelin elastik rijitliği Ki elastik rijitliği olarak alınmalıdır. Eğer 1 ≤ l/hm ≤ 1.5 ise 

(7.13)-(7.14) denklemlerinde interpolasyon yapılarak “a” genişliği hesaplanabilir. 

“0.67 ≤ l/hm ≤ 1.5” koşulunu getiren (7.11) denklemi kullanıldığı takdirde, yeni bir 

matematik modelin oluşturulması gerekmemekte ve basit bir yaklaşımla Ki değeri 

Ky değerinin 3 katı olarak alınmaktadır.  

Kf düzeltilmiş plastik rijiliği için ise herhangi bir koşul gerekmemekte ve basit bir 

yaklaşımla Ku plastik rijitliğinin 2 katı alınarak hesaplanabilmektedir.  

Ki = Kssc   ( l/hm ≤ 0.67 ve l/hm ≥ 1.5 )                           (7.10) 

Ki = 3Ky   ( 0.67 ≤ l/hm ≤ 1.5 )                                (7.11) 

Kf = 2Ku    ( tüm  l/hm )                                     (7.12) 
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a = 0.0835CD{1 + [2.574 / (H)]}   ( l/hm ≥ 1.5 )                   (7.13) 

C = -0.3905( l/h ) + 1.7829                                    (7.13a) 

a = 0.1106D[ 1 + 6.027 / (IH) ]    ( l/hm = 1 )                       (7.14)  
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8.  SONUÇLAR 

 Tez kapsamında, üzerinde çalışılan betonarme çerçeve sistemlerin lineer olmayan 

hesapları DRAIN2DX programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bölüm 1’de 

DRAIN2DX programı ile ilgili kaynaklar araştırılmış ve programın kullanımına dair 

önemli olduğu düşünülen veriler derlenip, açıklanmıştır.  

 Bölüm 2’de, deneyleri daha önce gerçekleştirilmiş olan [3] betonarme bir 

kolonun DRAIN2DX programı ile lineer olmayan hesabı yapılmış, deneysel 

sonuçlar ile kıyaslanmak sureti ile sonuçların doğruluğu kontrol edilmiş ve 

programın kullanımının daha iyi anlaşılabilmesi için lineer olmayan hesabın her 

adımı detaylı olarak açıklanmıştır. Hesaplarda DRAIN2DX bünyesindeki 15 

numaralı eleman  kullanıldığında, elemanların uzunlukları ve enkesitleri boyunca en 

az 10’ar dilime bölünerek tanımlanmaları gerektiği ortaya konulmuştur.  

 Bölüm 3’de, deneyleri daha önce gerçekleştirilmiş olan [3] betonarme çerçeve 

sistemin DRAIN2DX programı ile iki ayrı eleman tipi kullanılarak lineer olmayan 

hesabı yapılmış, deneysel sonuçlar ile kıyaslanmak sureti ile ulaşılan sonuçların 

birbirine yakınlığı kontrol edilmiştir. 

 Bölüm 4 ve Bölüm 5’de, deneyleri ve lineer olmayan hesapları daha önce [4]’de 

gerçekleştirilmiş olan duvarlı betonarme çerçeve sistemi ve duvarları FRP ile 

güçlendirilmiş betonarme çerçeve sistemlerinin lineer olmayan hesapları 

DRAIN2DX programı ile yeniden yapılmıştır. [4]’de verilen hesabın yine 

DRAIN2DX ile yapılmış olması, programla elde edilen sonuçların kontrolü 

açısından önemli kaynak teşkil etmiştir.  

[4]’de gerçekleştirilmiş olan deneysel çalışmalarda ve bu tez kapsamında yapılan 

lineer olmayan hesaplar sonucunda görülmüştür ki, betonarme çerçeveye duvar 

dahil edildikten sonra çerçevenin yatay yük taşıma kapasitesinde yaklaşık olarak 3 

kat mertebesinde ve başlangıç rijitliğinde ise 7 kat mertebesinde artış meydana 

gelmiştir. Buna karşılık, çerçevenin sünekliği yaklaşık olarak %30 mertebesinde 
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azalmıştır. Duvarlı betonarme çerçeveye FRP uygulandıktan sonra ise, duvarlı 

çerçevenin yük taşıma kapasitesi yaklaşık 2 kat daha artmıştır. Duvarlı çerçeve ile 

FRP takviyeli çerçeve arasında süneklik farkı oluşmamıştır.  

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, FRP takviye şeritlerinin, yine FRP 

şerit parçalarının bükülerek sarılması ile imal edilmiş olan ankraj bulonları ile çeşitli 

noktalardan duvara ve çerçeveye ankre edilmiş olmalarının sonuçlar üzerinde çok 

etkili olduğudur.  Bu ankraj yöntemi ile  sistem yük taşıma kapasitesinde 2 kat gibi 

önemli mertebelerde artışlar sağlanmaktadır.  

 Bölüm 6’da, 4 katlı betonarme hastane binasından x doğrultusunda çıkartılmış 

olan C aksı çerçevesinin duvarsız, duvarlı ve duvarlarının FRP ile güçlendirilmiş 

olması durumları için DRAIN2DX programı ile lineer olmayan itme hesapları 

yapılmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır.  

Duvar ve FRP takviyeli duvar modelleri için Al-Chaar’ın [8] yapmış olduğu 

çalışmalardan yararlanılmıştır. Al-Chaar’ın yapmış olduğu çalışmalarda ankraj 

bulonlarının etkisi dikkate alınmamış ve FRP’li duvar modellemeleri, FRP’nin 

sadece duvar yüzeyine gerekli kimyasal yapıştırıcılar ile yapıştırılmak sureti ile 

sistem davranışına olan etkisi incelenmiştir. Al-Chaar’ın yapmış olduğu 

modellemeler ile elde edilen FRP ile takviye edilmiş ve edilmemiş çözümlerde, FRP 

duvarlara şeritler halinde uygulanırken çerçeveye veya duvara herhangi bir yerinden 

özel yapım ankraj bulonları ile sabitlenmediği takdirde, sistem dayanım ve 

rijitliğinde önemli bir değişiklik meydana getirmemektedir. Ayrıca bu tür sünekliği 

düşük olan kolonlardan meydana gelen çerçeve sistemlerin duvarlarının FRP ile 

güçlendirilerek dayanım artışı beklenmesi doğru olmamakta ve öncelikli olarak 

kolonların süneklik artışı sağlanacak şekilde güçlendirilmesi önerilmektedir. Çünkü 

daha FRP takviyesi sisteme katkı sağlayamadan sünek olmayan kolonlar göçmekte 

ve bu da duvarların güçlendirilmesini etkisiz kılmaktadır.  

 Bu tez kapsamında dolgu duvarlar ile ilgili yapılan çalışmalarda alınan sonuçlar, 

dolgu duvarlarının sistem rijitliğini önemli derecede artırdığını göstermiştir. Bu da 

gösteriyor ki eğer yapı sistemleri dolgu duvarları hesaba katılmadan 

boyutlandırılırsa, deprem anında çerçeveye dolgu duvarları nedeni ile 

boyutlandırmada öngörülen yüklerden çok daha fazla miktarda yük etkiyecektir.  
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Ayrıca, dolgu duvarlarının plandaki dağılımı da yapı davranışını etkilemektedir. 

Eğer dolgu duvarlarının planda simetrik ve düzgün olarak dağılımı sağlanmazsa ve 

belli kısımlarda yoğunlaşırsa, yoğunlaşan gölgelerdeki rijitlik plandaki diğer 

bölgelere göre daha fazla olacağından yapıda burulma etkileri meydana 

gelebilecektir. 

 Eğer yapı sistemleri, çerçeveler içinde yer alan dolgu duvarlarının neden olduğu 

rijitlik artışları göz önünde bulundurularak gerekli yapı emniyeti sağlanacak şekilde 

boyutlandırılırsa, deprem esnasında önce duvarlar ile çerçeveler arasında oluşan 

çatlaklardaki sürtünme yüzeylerinde, sonra da duvarların kendi içinde oluşan 

çatlaklardaki sürtünme yüzeylerinde deprem enerjisinin önemli bir bölümünün 

tüketilmesi için  bir tür sönümleyici görevi yapacaklardır. 
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EK A  BETONARME KOLON ANALİZİ İÇİN DRAIN2DX PROGRAMI 

VERİ GİRİŞİ DOSYASI  

Tablo A.1  Bölüm 2’de açıklanan betonarme kolon analizi için DRAIN2DX 

programı veri girişi dosyası  

Satır 

No 
Satır içeriği 

1 *STARTXX 

2   EYTEZKOL         0 1 0 1              BETONARME KOLON (birimler:KN/m) 

3 *NODECOORDS 

4 C       10       0.0     0.000 

5 C        8       0.0     0.750 

6 C        5       0.0     2.250 

7 C        1       0.0     4.550 

8 L        1         5         1    3       0.0 

9 L        5         8         1    2       0.0 

10 L        8        10         1    1       0.0 

11 *RESTRAINTS 

12 S 111        10 

13 *ELEMENTGROUP 

14 ! Group information 

15    15    1    0             0.          10 DIFFERENT COLUMN ELEMENTS 

16 ! Control information 

17     2    1    3    0    0    0    0    0    3 

18 ! CONCRETE MATERIAL PROPERTIES 

19 ! Material-1 (etriye aralığı 20cm) 

20 ! Control Line 

21     5    0        0.    1.E-05 

22 ! Stress(KN/m2)-Strain Points for Compression 

23     26981.     .0009 

24     40125.     .0016 

25     45930.     .0022 

26     47000.     .0026 

27      9000.      .016 

28 ! Material-2 (etriye aralığı 10cm) 

29 ! Control Line 

30     5    0        0.    1.E-05 

31 ! Stress(KN/m2)-Strain Points for Compression 

32     29859.     .0010 

33     44950.     .0019 

34     48074.     .0023 

35     49000.     .0027 

36      9000.      .024 

37 ! STEEL MATERIAL PROPERTIES 

38 ! Material-1 

39 ! Control Line 

40     5    1.E-05 

41 ! Stress(KN/m2)-Strain Points 

42    450000.   0.00225 

43    510000.   0.00280 
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44    550000.   0.00400 

45    561000.      .006 

46    722000.      .204 

47 ! FIBER CROSS-SECTION TYPES 

48 ! BETONARME-1(ETRIYE 20cm) 

49 ! Control Line 

50    43 

51 ! Fibers(Concrete Section C01) 

52    0.00375   0.00225  C01 

53    0.01125   0.00225  C01 

54    0.01875   0.00225  C01 

55    0.02625   0.00225  C01 

56    0.03375   0.00225  C01 

57    0.04125   0.00225  C01 

58    0.04875   0.00225  C01 

59    0.05625   0.00225  C01 

60    0.06375   0.00225  C01 

61    0.07125   0.00225  C01 

62    0.07875   0.00225  C01 

63    0.08625   0.00225  C01 

64    0.09375   0.00225  C01 

65    0.10125   0.00225  C01 

66    0.10875   0.00225  C01 

67    0.11625   0.00225  C01 

68    0.12375   0.00225  C01 

69    0.13125   0.00225  C01 

70    0.13875   0.00225  C01 

71    0.14625   0.00225  C01 

72   -0.00375   0.00225  C01 

73   -0.01125   0.00225  C01 

74   -0.01875   0.00225  C01 

75   -0.02625   0.00225  C01 

76   -0.03375   0.00225  C01 

77   -0.04125   0.00225  C01 

78   -0.04875   0.00225  C01 

79   -0.05625   0.00225  C01 

80   -0.06375   0.00225  C01 

81   -0.07125   0.00225  C01 

82   -0.07875   0.00225  C01 

83   -0.08625   0.00225  C01 

84   -0.09375   0.00225  C01 

85   -0.10125   0.00225  C01 

86   -0.10875   0.00225  C01 

87   -0.11625   0.00225  C01 

88   -0.12375   0.00225  C01 

89   -0.13125   0.00225  C01 

90   -0.13875   0.00225  C01 

91   -0.14625   0.00225  C01 

92 ! Fibers(Steel Section S01) 

93      0.125    0.0006  S01 

94      0.000    0.0004  S01 

95     -0.125    0.0006  S01 

96 ! BETONARME-2(ETRIYE 10cm) 

97 ! Control Line 

98    43 

99 ! Fibers(Concrete Section C01) 

100    0.00375   0.00225  C02 

101    0.01125   0.00225  C02 
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102    0.01875   0.00225  C02 

103    0.02625   0.00225  C02 

104    0.03375   0.00225  C02 

105    0.04125   0.00225  C02 

106    0.04875   0.00225  C02 

107    0.05625   0.00225  C02 

108    0.06375   0.00225  C02 

109    0.07125   0.00225  C02 

110    0.07875   0.00225  C02 

111    0.08625   0.00225  C02 

112    0.09375   0.00225  C02 

113    0.10125   0.00225  C02 

114    0.10875   0.00225  C02 

115    0.11625   0.00225  C02 

116    0.12375   0.00225  C02 

117    0.13125   0.00225  C02 

118    0.13875   0.00225  C02 

119    0.14625   0.00225  C02 

120   -0.00375   0.00225  C02 

121   -0.01125   0.00225  C02 

122   -0.01875   0.00225  C02 

123   -0.02625   0.00225  C02 

124   -0.03375   0.00225  C02 

125   -0.04125   0.00225  C02 

126   -0.04875   0.00225  C02 

127   -0.05625   0.00225  C02 

128   -0.06375   0.00225  C02 

129   -0.07125   0.00225  C02 

130   -0.07875   0.00225  C02 

131   -0.08625   0.00225  C02 

132   -0.09375   0.00225  C02 

133   -0.10125   0.00225  C02 

134   -0.10875   0.00225  C02 

135   -0.11625   0.00225  C02 

136   -0.12375   0.00225  C02 

137   -0.13125   0.00225  C02 

138   -0.13875   0.00225  C02 

139   -0.14625   0.00225  C02 

140 ! Fibers(Steel Section S01) 

141      0.125    0.0006  S01 

142      0.000    0.0004  S01 

143     -0.125    0.0006  S01 

144 ! BETONARME-3(TEMEL ETRIYE 20cm) 

145 ! Control Line 

146     5 

147 ! Fibers(Concrete Section C01) 

148         .0     .2465  C01 

149       .285      .238  C01 

150      -.285      .238  C01 

151 ! Fibers(Steel Section S01) 

152      0.400 0.0036125  S01 

153     -0.400 0.0036125  S01 

154 ! ELEMENT GEOMETRY TYPES 

155 ! BETONARME-1(ETRIYE 20cm) 

156 ! Control Line 

157    10           

158 ! Segments 

159         .1  F01 
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160         .1  F01 

161         .1  F01 

162         .1  F01 

163         .1  F01 

164         .1  F01 

165         .1  F01 

166         .1  F01 

167         .1  F01 

168         .1  F01 

169 ! BETONARME-2(ETRIYE 10cm) 

170 ! Control Line 

171    10           

172 ! Segments 

173         .1  F02 

174         .1  F02 

175         .1  F02 

176         .1  F02 

177         .1  F02 

178         .1  F02 

179         .1  F02 

180         .1  F02 

181         .1  F02 

182         .1  F02 

183 ! BETONARME-3(TEMEL ETRIYE 20cm) 

184 ! Control Line 

185    10           

186 ! Segments 

187         .1  F03 

188         .1  F03 

189         .1  F03 

190         .1  F03 

191         .1  F03 

192         .1  F03 

193         .1  F03 

194         .1  F03 

195         .1  F03 

196         .1  F03 

197 ! ELEMENT GENERATION COMMANDS 

198     1         1         2              1 

199     2         2         3              1 

200     3         3         4              1 

201     4         4         5              1 

202     5         5         6              2 

203     6         6         7              2 

204     7         7         8              2 

205     8         8         9              3 

206     9         9        10              3 

207 *RESULTS 

208 !Nodes 

209 NSD    001         1                     

210 !Elements 

211 E      001    1    1 

212 *NODALOAD 

213  TNDY                                   Tepe Noktası Düşey Yükü 

214 S       0.     -124.        0.         1 

215 *NODALOAD 

216  TNYY                                   Tepe Noktası Yatay Yükü 

217 S       1.        0.        0.         1 
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218 *PARAMETERS 

219 ! print only, every event 

220 OS       0    0   -1    0    0 

221 *STAT 

222 N     TNDY        1. 

223 L 

224 *STAT 

225 N     TNYY        1. 

226 L       1.      40.0 

227 !D        1              1        .1       1.0 

228 *STOP 
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