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ÖZET 

Ön yüzü beton kaplı baraj (ÖYBKDB) silindirle sıkıştırılmış barajlarla birlikte dünyada en çok tercih edilen 

baraj tipi olarak öne çıkmaktadır. ÖYBKDBlerin tasarımı tecrübeye bağlı olarak gelişmiş olup son yıllarda 

yapılan yüksek barajların olumsuz davranışları bu barajların tasarım mantığının sorgulanmasına sebep 

olmuştur. Bu barajların deprem sırasında çok iyi olarak nitelenen davranışları da dünyada çok az 

ÖYBKDB´nin ciddi deprem yükü altında kalmış olması nedeni ile doğrulanması güç bir varsayımdır. Bu 

çalışmanın önemi, empirik tecrübenin aksine, analitik metodlarla bu barajların çalışma prensiplerinin ve 

davranışları üzerinde etkin olan etmenlerin ortaya çıkarılmasıdır. Barajın bütün parçaları gerçek deneylerle 

kalibre edilmiş detaylı malzeme modelleri ile modellenerek gövde-plaka arasındaki etkileşim araştırılmış, ve 

ön yüz plağının çatlaması ilk rezervuar yüklemesi, deprem yükleri ve sünme etkileri gibi bütün işletme 

sürecinde incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları şimdiye kadar önemli addedilen çevresel ve dikey derz 

açılmalarının değil, plaka üzerindeki çatlamaların bu barajlardaki sızmanın en önemli nedeni olduğunu 

göstermektedir. Ön yüz plakasının tasarım parametreleri ile çatlama trendleri arasındaki ilişki irdelenmiş, ve 

gövde rijitliğinin ve donatı oranının sızmayı belirleyecek iki önemli etmen olduğu görülmüştür. Yapılan 

kapsamlı üç boyutlu analizler ise ezilme etkilerinin kuvvetli depremlerde ciddi olarak değerlendirilmesi 

gerektiğini ortaya koymuştur. Yapı-zemin etkileri incelenerek simülasyonlar için sönüm ve modelleme 

önerileri getirilmiş, alüvyon üzerine yapılacak iyi sıkıştırılmış kum-çakıl barajlar için basit modelleme 

teknikleri ile dinamik tetkiklerin yapılmaması gerektiği belirlenmiştir.  Bu proje kapsamında yapılan yayınlar 

ile bilimsel literatüre katkı ile birlikte, pratik anlamda gerek tasarım gerek modelleme esnasında endüstride 

kullanılabilecek bir çok öneri ortaya konulmuştur. Raporun son bölümünde geliştirilen prosedürün bu 

barajların empirik tasarımından öte performans bazlı tasarımı için baraj mühendisliğine katkı yapacağı 

düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: ÖYBKDB, Baraj, Deprem, Çatlak, Sünme  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Concrete faced rockfıll dam (CFRD) is an increasingly favoured dam type in the world along with the 

RCC dams. The design procedure for CFRDs, based on past experience, was significantly questioned after 

the poor performance of a number of recently built systems. The performance of CFRDs under 

earthquake were deemed exquisite; however, this preposition is hard to verify due to the scarcity of 

CFRDs subjected to very strong ground motions. The significance of this study stems from the 

determination of the working principles of these dams and the factors affecting CFRD performance based 

on detailed analytical studies, in lieu of the empirical experience. All constituents of the system were 

modeled using detailed material models calibrated to laboratory experiments and the cracking of the face 

plate was investigated over the whole operation period including the first reservoir loading, seismic 

loading and creep of the fill.  The results of the study show that the cracking on the plate is the primary 

reason for the seepage from these dams, not the openings in the joints commonly suggested in previous 

studies. The effect of the design parameters on the cracking pattern of the face plate was investigated and 

the rigidity of the rockfill and reinforcement ratio were determined to be the two most important factors 

determining seepage. The results of the detailed 3D analyses showed that crushing effects should seriously 

be considered for these systems under strong earthquakes. Soil-structure interaction effects were 

investigated leading to suggestions on simulations and modeling; the use of simple modeling techniques 

for simulation of sand-gravel fill dams on alluvium layers were shown to be misleading. Along with the 

contribution to the scientific literature with the publications within the project duration, the work 

conducted has led to a range of suggestions which can be used for modelling and design in the industry. It 

is believed that the procedure developed in the last part of this report is going to contribute to dam 

engineering in improving on empirical design procedures.  

 

Keywords: CFRD, Dam, Earthquake, Cracking, Creep 

 



 

1. ÖNSÖZ 

 

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajların (ÖYBKDB) kapsamlı ve ihtimamlı üç boyutlu modellemesi ve 

bu modellerin endüstride kullanılabilecek pratik iki boyutlu etkin çözümlere dönüştürülmesi ana amaçları 

ile yola çıkılan projemiz 36 aylık süreçte tamamlanmıştır. Tübitak MAG grubu tarafından 108M491 kodu 

ile desteklenen proje bütçe olarak planlanan 105000 TL´nın 18000 TL altında olarak bitirilmiştir. Proje 

esnasında yurtdışında önemli yayın organlarında iki adet makale baslmış, bir diğeri kabul edilmiş, bir diğeri 

de inceleme durumundadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası kongrelerde de proje çıktıları sunulmaktadır. 

Pratik yönden ise yurtiçinde gerçekleştirilen ön yüzü beton kaplı barajların tasarımına ve analizine yön 

vermek amacı ile bu barajlar için D.S.Đ. tarafından hazırlanması istenen rehbere katkı sağlanmıştır.  

 

Proje kapsamı içerisinde tamamlanmış olan iş paketleri aşağıda özetlenmektedir. 

a) Đş Paketi I-Bilgi Alımı ve Sistem Seçimi: Örnek ÖYBKDB sistem seçimi, baraj geometrisi, 

tasarımı, sismik risk, malzeme seçimi ve yapısal detaylar hakkında bilgi toplanması 

gerçekleştirilmiştir. 

b) Đş Paketi II - Đki Boyutlu Sonlu Eleman Modelinin Kurulması: Đki boyutlu sonlu elemanlar modeli 

kurulmuş, detaylı doğrusal olmayan malzeme modelleri ile statik ve zaman aşımlı deprem 

analizlerinin tamamlanmış ve önemli sonuç (istem) parametreleri elde edilmiştir. 

c) Đş Paketi III - Üç Boyutlu Sonlu Eleman Modelinin Kurulması: 3 boyutlu baraj sonlu eleman 

modeli topoğrafya göz önüne alınarak kurulmuş ve basit analizler gerçekleştirilmiştir. 

d) Đş Paketi IV - Lineer Dinamik Analiz için Model Kalibrasyonu: Zemin yapı etkileşiminin zaman 

uzayında modellenebilmesi için zemin modelleri Lysmer-Kuhlemeyer çevresel elemanları ile 

kurularak frekans ve zaman düzlemlerinde test edilmiştir. Model limitasonyonları, kullanılması 

gereken büyüklükler ve sönüm oranları hakkında bilgi oluşturulmuştur.  

e) Đş Paketi V - 3 Boyutlu Sonlu Eleman Modeli, Doğrusal Olmayan Dinamik Analiz için Model 

Detaylandırılması: Baraj modeli daha karmaşık olan yerel davranişların modellenebilmesi için 

doğrusal olmayan davranış gösterebilen elemanlarla zenginleştirilmiş, zaman düzleminde bu 

doğrusal olmayan davranışın, yani panellerin davranışı, panel-kaya dolgu arası deplasmanlar ve 

dolgu doğrusal olmayan davranışı deprem yükü ile incelenmiştir. 



f) Đş Paketi VI – Analizler ve Parametrik Çalışma: Sismik riske göre seçilen deprem kayıtları ile 

zaman aşımlı doğrusal olmayan analizler yapılmışı, kritik davranış bulguları seçilmiştir. Bu davranış 

parametrelerine göre önemli davranış sonuçlarının baraj dizayn parametrelerine (beton plaka 

kalınlıkları, donatı oranları, vs.) bağlılığı araştırılmıştır. 

g) Đş Paketi VII - Boyutlu Modelle 3 Boyutlu Modelin Sonuçlarının Karşılaştırılması: Đkinci paketle 

tamamlanan iki boyutlu model ile daha detaylı üç boyutlu analizler karşılaştırılmış, barajın 

davranışı gerçekçi analizler eşliğinde izlenmiştir. 

h) Đş Paketi VIII - Sistem Davranışının Önemli Etmenleri Yansıtacak Şekilde Basitleştirilmiş 

Modelleme Opsiyonlarının Đncelenmesi: Sonuç parametreleri seçimi sonunda bu parametrelere 

karmaşık, doğrusal olmayan zaman aşımlı analize girilmeden ulaşılmasını sağlayacak bir prosedür 

üzerinde çalışılmış, yapılan detaylı analizler üzerinden tasarım seçimleri için öneriler sunulmuştur.  

 

Yukarıda verilen iş paketleri kapsamındaki sonuçların sunulduğu bu rapor aşağıdaki şekilde organize 

edilmiştir. Giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde örnek baraj seçimi, iki ve üç boyutlu modelleme 

teknikleri, malzeme modelleri, malzeme modelleri kalibrasyonları ve sonlu eleman analizlerine dair detaylar 

sunulmaktadır. Üçüncü bölümde iki boyutlu sonlu eleman analizleri ile genel hatları ile kısa, orta ve uzun 

zaman süreçlerinde, yapım, rezervuar yükselmesi ve deprem yükleri altında bu tip barajların performansları 

detaylı olarak incelenmektedir. Dördüncü bölüm yapı-zemin etkileşiminin bu tip barajlara etkisi üzerinde 

yapılan çalışmaları içermekte, bu konuda pratik öneriler getirmektedir. Beşinci bölüm ise statik durumda 

bu gibi barajlarda yapılan tasarım seçimleri ve malzeme durumuna göre baraj davranışını inceleyen 

parametrik analizlere ayrılmıştır. Benzer bir şekilde altıncı bölümde tasarım seçimlerinin dinamik 

yüklemeler altında davranışa etkilerinin irdelenmesine ayrılmıştır. Yedinci bölümde üç boyut etkileri ele 

alınmış, barajın 144 yıllık dönüş peryotlu depremden 2475 yıllık dönüş peryotlu depreme kadar olan 

seçilmiş hareketlere göre iki ve üç boyutlu davranışı karşılaştırılmış, üç boyutlu davranıştan kritik istem 

parametreleri elde edilmesine odaklanılmıştır. Sekizinci bölüm basit analizlerle ön yüz performansını tetkik 

etme için önerilen metodolojiye ayrılmış olup endüstri pratiğine katkı amaçlıdır. Son bölümde projeden 

elde edilen bilgi ve bulgular üç ana bölümde, bilimsel bulgular, mühendislik tespitleri ve pratik öneriler, ve 

sonsöz olarak ayrı başlıklar altında özetlenmektedir. 



 

2. PROJE GĐRDĐLERĐ 

 

Proje için örnek baraj olarak kullanılmasında karar kılınan sistem Şekil 1´de yapım aşamasında bir fotoğrafı 

sunulan Çokal Barajıdır. Talvegden krete 83 m yüksekliğinde kret uzunluğu 600 m olan Çokal Barajı proje 

sürecinde inşa aşamasında olup 2012 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Proje Gelibolu-Gökbüet 

havzası üzerinde feyezan önleme amaçlı olarak yapılmakta olup Kuzey Anadolu fay hattının Marmara 

Denizi´nin altında yer alan son kısmına yaklaşık 10 km mesafededir.  

 

 

Şekil 1 Çokal Barajı 

2.1. Analiz Yöntemi 

Ön yüzü beton kaplı barajların analizlerinde klasik yapısal analiz öngörülerinin dışında olarak baraj yapım 

aşamalarının etkisi öne çıkmaktadır. Barajın ön yüzü ile dolgu arasındaki etkileşim ön yüzdeki gerilmelerin 

belirlenmesinde birinci etmendir. Bu sebeple proje kapsamında öncelikli olarak baraj inşaa aşamalarının 

baraj ön yüz plağının ve dolgusunu davranışına etkisi araştırılmıştır. Bu analizler sonucunda iki boyutlu 

sonlu eleman modellerinde model üç ana fazda aşama aşama yüklenmiştir. Birinci adımda baraj gövdesinin 

yükselmesi 3´er metrelik adımlarla modellenmiş (Şekil 2a), 27 adımda gerçekleşen bu yüklemenin ardından 

ikinci fazda plak tek adımda yerine yerleştirilmiştir. (Şekil 2b) Daha sonra rezervuarın yükselmesi 28 

adımda yine aşamalarla modellenmektedir (Şekil 2c). Bu şekilde yapım aşamaları mümkün olduğu kadar 

gerçekçi olarak simüle edilmektedir. Üç boyutlu modelde dolgunun yapım süreci bilinmediği için adımlı 



inşaa süreci simüle edilmemekte, dolgu en son haliyle modelin başında kullanılmaktadır; diğer adımlar iki 

boyutlu modelle tamamen aynı olarak kullanılmıştır. 

 

    

(a) Dolgunun Đnşaa Adımları 

  

(b) Ön Yüz Đnşaası (c) Rezervuar Yükseltilmesi 

Şekil 2  Analiz Fazları 

 

Yukarıda bahsi geçen tüm modellemeler için DIANA (TNO DIANA, 2009) çok amaçlı sonlu eleman 

programı kullanılmıştır. Đki boyutlu modellerde (Şekil 3a) plak ve gövde elemanları için sırası ile CL9PE ve 

CT12E sonsuz kabuk ve düzlemsel birim uzama elemanları kullanılmış (ikinci derece interpolasyon 

fonksiyonu ile tanımlanmış), arada da CT12I olarak isimlendirilmiş olan çizgi arayüz elemanları 

kullanılmıştır. Üç boyutlu modellerde (Şekil 3b) ise plak ve gövde elemanları için sırası ile CT30S ve 

CTE30 isimli elemanlar kullanılmıştır. CT30S 6 nodlu üçgenel eğimli kabuk elemanıdır. CTE30 elemanı ise 

10 nodlu 4 yüzeyli piramit katı eleman olup ikinci derece interpolasyon fonksiyonu ile tanımlanmıştır. Plak 

yüzey bağlantıları düzlemsel arayüz elemanları olan CT36I elemanları ile modellenmiştir. Üç boyutlu 

modellemede dikey derzler için CL18I elemanı kullanılmıştır. Bu elemanlar içlerinde bir çok integrasyon 

noktasına sahiptir. Kullanılan elemanların şemaları Şekil 4´de verilmiştir. Đki boyutlu modellerde yaklaşık 

10000 nod, 20000 deplasman bilinmeyeni, üç boyutlu modelde ise yaklaşık 82000 nod, 200000 deplasman 

bilinmeyeni bulunmaktadır. 

 

a) Đki Boyutlu Model b) Üç Boyutlu Model 

Şekil 3 Sonlu Eleman Modelleri 



 

2 Boyutlu Model 

 

 

 

(a) CL9PE üçgen kabuk 

elemanı 

(b) CT12E düzlemsel birim uzama 

elemanı 

(c) CL12I iki boyutlu çizgisel arayüz 

elemanı 

3 Boyutlu Model 

 

(a) CT30S üçgen kabuk 

elemanı 

(b) CTE30 piramit katı 

elemanı 

(c) CL36I üç boyutlu 

noktasal arayüz elemanı 

(d) CL18I çizgisel 

arayüz elemanı 

Şekil 4 Sonlu Eleman Modelinde Kullanılan Elemanlar 

 

2.2. Analiz Depremleri 

Zaman aşımlı analizler için yerel sismik risk raporunda belirlenen spektrum bilgisine (Şekil 5a) 

uygunlaştırılmış olan deprem kayıtları kullanılmıştır. Olasılıksal olarak elde edilmiş olan yerel deprem 

spektrumları 144, 475, 975 ve 2475 yıllık olmak üzere dört değişik risk seviyesinde aşağıda verilmektedir. 

Analizlerde yer hareketine bağlı varyasyonları anlamak için üç değişik zaman serisi kullanılmıştır. DSĐ 

kullanımına göre OBE depremi olarak belirlenen 144 yıllık dönüş peryotlu hareketler Şekil 5c´de 

karşılaştırılmaktadır. Birinci deprem hareketinin 144, 475, 975 ve 2475 yıllık deprem sprektrumuna 

uyarlanan zaman serileri de Şekil 5c´de sunulmaktadır. Görüldüğü üzere MCE depreminde Çokal Barajının 

mevkiinde maksimum yer ivmesi 0.6g´ye ulaşmaktadır. Spektral ivmenin maksimum değeri ise bu deprem 

için 1.3-1.4g civarındadır. 

 



 

Şekil 5 Tasarım Spektrumları ve Deprem Hareketleri  

 

2.3. Malzeme Özellikleri  

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajların davranışı bir çok materyalin birbiri ile etkileşimi içermektedir. 

Baraj gövdesindeki dolgu tamamen doğrusal olmayan bir davranışa sahiptir, bununla birlikte dolgunun 

gövde içerisindeki lokasyonuna göre değişik mekanik özellikler göstereceği de literatürde kabul 

edilmektedir (Varadarajan ve diğerleri 2003) Gövde ve beton plaka arasındaki arayüz bir kontak bölgesi 

özellikleri taşımakta ve barajın iki önemli parçasının etkileşimini sağlamaktadır. Ön yüz ise donatılı beton 

olarak çatlamaya müsaittir ve gövde ve plint tarafından taşınmaktadır. Doğrusal davranış göstermeyen bu 

üç ögenin karşılıklı etkileşimi bu barajların davranışlarını belirler. Bu proje kapsamında bu barajların 

doğrusal olmayan davranışlarını gösteren simülasyonlara şu etmenler yansıtılmıştır. 

1. Baraj Gövdesi: Baraj gövdesi kaya dolgusu statik durum için hacimsel genişleme ve kesme 

davranışını simüle edebilen, sertleşme veya yumuşamayı gösterebilen, çok yüzeyli plastisite 

modeli ile modellenmiştir (Groen, 1995). Bu model yükselen çevresel basınç ile rijidite 

değişimini modellemekte, yük boşalması sırasında da kalıcı deplasmanların elde edilmesine imkan 



vermektedir. Uzun müddetli sehimleri simüle etmek için ise empirik sünme modelleri 

kullanılmıştır (DeBorst ve Van Den Boogard, 1994). Döngüsel yükleme altında bu yüklemede 

görülen rijidite azalması ve sönüm artımını yansıtabilen, kalıcı hacimsel dilatasyonu gösterebilen 

bir formülasyonla zenginleştirilmiş bir malzeme modeli kullanılmıştır (Kramer, 1996).  

2. Ön Yüz Plağı: Ön yüz plağında eleman üzerinde çatlamayı ve ezilmeyi yerel olarak gösterebilen 

(Feenstra et al. 1998), sargı etkilerini (Selby ve Vechio, 1997) dayanıma yansıtan, yayılı dönebilen 

çatlak modeli kullanılmıştır. Ön yüz plağı donatısı bu elemanlara yedirilmiş donatı olarak 

modellenmekte olup (TNO DIANA, 2009) akma ve pekleşme özellikleri modellenmektedir. 

3. Plak-Gövde Arayüzü: Plak ve gövde arasında genelde ince filtre kum veya çakıl alanları 

bırakılmaktadır. Gövde ile bu yüzey arasındaki etkileşim sürtünme modeli (Vermeer ve De 

Borst, 1985) ile benzetilmiş, sürtünme sonucu olacak yatay ve hacimsel yer değiştirmeler modele 

arayüz elemanlarında tanımlanan bu malzeme özellikleri ile kazandırılmıştır. 

4. Plak-Plak, Plak-Plinth Beton Arayüzü: Plaklar arasında yer alan derzler beton çatlama modelleri ile 

modellenmiş olup bu çatlaklarda açılma, açıldıktan sonra kesme rijiditesinin sıfırlanması ve 

kapanma yine beton çatlama modelleri ile bu düzlemlerde tanımlanan arayüzlerle modele 

yansıtılmaktadır (Feenstra et al. 1998).  

Aşağıda sırası ile bu malzeme modellerinin detayları sunulacaktır. 

2.3.1. Kaya Dolgu 

Kaya dolguların sargılama basıncına göre rijitliklerinin değiştiği, yüksek sargılama basınçlarında daha 

yüksek sınır gerilmelere ve birim uzamalara ulaştıkları ve malzemenin yapısı ve gren büyüklüğüne göre 

değişen hacimsel değişimler gösterebildikleri bu malzeme üzerine yapılan testlerde görülmüştür 

(Varadarajan ve diğerleri, 2003). Bu çalışmada kaya dolgu için kullanılan yapısal model viskoelastik olarak 

değişik basınç altında değişik Young modülü davranışını gösterebilen, kayma için yumuşayabilen plastisite 

yüzeyine ve eliptik basınç sınırına sahiptir. Dolgunun elastik hacimsel stres-uzama ilişkisi aşağıdaki kuralla 

belirlenir: 
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Bu formülde ( )zzyyxxp σσσ ′+′+′=′ 31  efektif gerilmeyi, tK  ve refp′  de sırasıyla referans basınç 

modülünü ve stres değerini göstermektedir. Bu kuralda kullanılan m sabittir ve viskoelastik davranışı 

belirlemektedir. Modelin çekmede çalışması için tp′  nümerik bir araç olarak kullanılmaktadır. Sabit bir 

Poisson katsayısı (ν ) ile değişken tanjant kayma modülü aşağıdaki şekilde bulunabilir.  
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Kullanılan plastik kayma fonksiyonunda kayma ve basınç çökmesi birbirinden bağımsızdır. p-q tanım 

alanında, ( q  deviatör gerilme), çökme yüzeyleri 1f  ve 2f  aşağıdaki şekilde yazılabilir. 
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φ , p∆ , cp  sırası ile sürtünme açısını, kohesif davranışı ve önkonsolidasyon basıncını modelleyen 

katsayılar olarak tanımlanmaktadır. )(1 θR  ve )(2 θR  parametreleri modelde üç eksenli basınç ve üç 

eksenli çekme arasındaki farkı ortaya koymakla yükümlü olup Lode açısı θ  ya bağlıdır. Dilatasyon açısının 

ϕ  ile tanımlanması ile plastik uzama hızı aşağıdaki potansiyel yüzeylerden bulunmaktadır.  
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Kaya dolgu davranışı için (Varanadajaran ve diğerleri 2003) tarafından verilen üç eksenli testlerin 

represantatif olduğu öngörülmüştür. Yukarıda detayları verilen modelin parametreleri bu üç eksenli 

(değişik basınçlarda yapılan) deneylerin sonuçları ile kalibre edilmiştir. Deviatör gerilme ile eksenel birim 

uzama ve hacimsel ve eksenel birim uzama arasında test ve model simülasyonu arasındaki karşılaştırmalar 

Şekil 6´da sunulmaktadır.  Görüldüğü üzere değişik sargılama basınçları altında model deviatör-basınç-

birim uzama ilişkisini oldukça iyi olarak simüle etmektedir. Bununla birlikte hacimsel uzamada görülen 

doğrusal olmayan davranış da model tarafından yansıtılabilmektedir.  

 

Şekil 6 Üç Eksenli Test ve Model Karşılaştırması, Kaya Dolgu 



Döngüsel yükleme altında kaya dolgunun davranışını bilindiği gibi rijidite azalması ve sönüm artışı belirler 

(Seed ve diğerleri, 1984, Banerjee ve diğerleri, 1979) Değiştirilmiş Ramberg-Osgood formülü (TNO 

DIANA, 2009) ile döngüsel kesme yüklemesi altındaki kaya dolgunun rijiditesindeki azalma ve histeretik 

sönümlenme modellenmiştir. Kaya dolgunun zarf eğrisi (1) α  ve β  ile belirlenmekte olup bu 

parametreler birim uzama parametresi ( rγ ) ve maksimum sönümlenme değeri ( maxξ ) kullanılarak aşağıdaki 

gibi elde edilebilir.  
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( ) 5.0
aref ppGG ′=  ise teğet kesme modülü olarak tanımlanmıştır. Bu denklemle kayanın kesme rijiditesi 

ortalama kıstırma basıncı p′ , atmosferik basınç ap  ve referans kesme modülü MPaGref 30=  cinsinden 

tanımlanmaktadır. Yükleme ve boşaltma döngüsel bağıntısı ise Masing kuralı ile (Kramer, 1996) 

tanımlanmıştır.  

 

Şekil 1. Dinamik Modelin Performansı 

Eşitlik 2’de verilen referans kesme birim uzaması ( )exp( pbar ′=γ ) averaj kıstırma basıncı p′  ile bağlantılı 

olarak tanımlanarak sönümleme oranı ve rijitlik değişiminin kıstırma basıncına bağlantısı simüle edilmiştir 

Zarf eğrilerinin üç değişik kıstırma basıncında kalibre edilmesi sonucu a=0.0038 ve b=0.0040 bulunmuştur 

(Şekil 3). Sönümlenme oranı eğrileri Changheba Barajı dolgusu için yapılan testlerde (Cao ve diğerleri, 

2010) elde edilen sonuçları ile benzer elde edilmiştir. Oroville Barajı dolgusu (Seed ve diğerleri, 1984) için 

yapılan deney sonuçlarına göre ise mevcut sönümlenme oranları daha azdır.  



Dolgunun döngüsel yükleme altında kalıcı deformasyon elastik deformasyona c
volε  döngüsel 

kesme yüklemesinden dolayı bir dilatasyon komponenti s
volε  eklenmesi ile toplam birim uzamanın elde 

edilmesi s
vol

c
volvol εεε +=  ile simüle edilmektedir (Fukutake ve Matsuoka, 1995). Hacimsel şekil 

değiştirmenin elastik bölümü (9)´de verilen basınç denklemi ile elde edilmektedir. Bu denklemde 0e  ilk 

boşluk boşluk oranı, sC  ise genişleme indeksini göstermektedir. Đlk durumdaki efektif averaj gerilme ise 

0.mσ ′ ´dur. 
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Dilatasyon komponentini gösteren s
volε , malzemenin döngüsel kesme yüklemesi nedeni ile sıkışmasını 

kümülatif kesme birim uzamasının τdGtG
t

∫=
0

** )( &  bir fonksiyonu olarak elde etmektedir. 
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Bu denklemde C ve D kalibre edilmesi gereken model parametreleridir. Kalıcı deplasmanın artmasının 

başlaması için bir sınır kesme birim uzaması limiti konulabilir. Bununla birlikte büyük grenli kaya dolgular 

için döngüsel kesme deneyleri sonuçları mevcut olmadığından bu sınır bu çalışmada kullanılmamıştır.  

Kaya dolgunun uzun zaman sürecindeki davramışı visko-elastik bağıntılarla bir creep fonksiyonu 

tanımlayarak ele alınmıştır (TNO Diana, 2009, (DeBorst ve Van Den Boogard, 1994). Bu fonksiyon 

( )stJ ,  her thj  eleman için zaman bağlı olarak bir eşitsel rijidite ( ) jtE
~

 tanımlanmasını sağlamaktadır.  
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Creep fonksiyonu ( )stJ ,  bir Dirichlet serisi ile tanımlanmakta olup aslında iki elemanlı bir Kelvin zinciri 

olarak gösteribilir. Bu zincir bir yay elemanı ile bir yay-sönüm elemanı eşlemesinin  Şekil 7´de görüldüğü 

gibi seri şeklinde kullanılması ile oluşturulmaktadır. 
jE0  modülü rezervuar yüklemesinin ardından her 

hangi bir elemanda oluşan gerilme durumuna bağlı rijiditeyi göstrmekte ve denklem (1)´den sabit Poisson 

katsayısının kullanılması ile elde edilmektedir.  Bu yaya katılan sönüm elemanın viskositesi ise yavaşlatma 

zamanı 1λ  ve eklenen yeni yayın rijiditesinin kullanımı jE1 ile jj E111
λη =  bütün elemanlar için elde 

edilebilir. jE1  ise bütün elemanlar için 
jE0  değerinin sabit bir katı olarak öngörülmüştür. Bu model 

özellikleri Çokal Barajı için simüle edilen uzun zamanlı sehimin dünyada izlenen diğer benzer barajların 

davranışına karşılaştırılması ile kalibre edilmiştir (Seo ve diğerleri, 2009). Şekil 7´de görüldüğü üzere kalibre 



edilen özelliklerle Çokal Barajının uzun süreli zamana bağlı deformasyonu yüksekliğinin 0.4%´ü ile 

sınırlanmaktadır. Benzer barajların davranışı ile bu davranış uyum göstermektedir.  

 

Şekil 7 Sünme modellemesi  

 

Beton, çelik, kaya dolgu, beton-dolgu ve beton-beton arayüzleri için kullanılan malzeme modelleri aşağıda 

verilmektedir. 

2.3.2. Beton ve Donatı 

Beton için kullanılan malzeme modeli toplam birim uzama üzerinden çalışan tutulu çatlak modelidir 

(Feenstra ve diğerleri, 1998). Toplam birim uzama çatlak modellerinin ortak noktası eleman gerilmelerinin 

çatlak oluşumundan sonra çatlak yönlerinde belirlenmesidir. Tutulu çatlak yönteminde gerilme-birim 

uzama ilişkileri çatlak oluştuktan sonra hep aynı çatlak düzleminde hesaplanmaktadır.  Birim uzama 

vektörü )( itxyzε  birim uzama artışı )( ii tt ∆+xyz∆ε  ile eleman koordinat sisteminde aşağıda verildiği gibi 

hesaplanmaktadır: 

)()()( iiiii ttttt ∆++=∆+ xyzxyzxyz ∆εεε
 (12) 

Birim uzama )( ii tt ∆+xyzε  çatlak yönlerindeki uzama vektörüne T  dönüşüm matrisi ile 

dönüştürlmektedir )()( iiiinst tttt ∆+=∆+ xyzTεε . Malzeme modeli daha sonra çatlak koordinat 

sisteminde aşağıda verildiği gibi kullanılmaktadır. 

( ) ( )( )iiii tttt ∆+=∆+ nstnst εσσ  (13) 

Eleman koordinat sistemine bu gerilme değerleri aşağıdaki gibi çevrilir.  
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(14) 

Analizlerde basınç davranışı parabolik olarak öngörülmüş, maksimum dayanım cf  ile tanımlanmıştır (Şekil 

8). Betonun ezilme davranışı ve maksimum birim uzaması ise basınçta kırılma enerjisi cG  ile tanımlanarak 

modelin objektif ve ağdan bağımsız olarak davranması sağlanmıştır. Çekme davranışı maksimum çekme 

dayanımı tf ´ye ulaşılmasının ardından doğrusal yumuşama davranışı ile simüle edilmiş, ve objektif olması 

için yine çekmede kırılma enerjisi I
fG  verilerek maksimum çekme birim uzaması belirlenmiştir. Kullanılan 

basınç/çekme malzeme özellikleri Şekil 8a´da verilmektedir. Bu şekilde h bilinmeyeni efektif sonlu eleman 

büyüklüğünü yansıtmaktadır. Betonun içine yedirilmiş olarak modellenen donatı için ise yf  ve yε ´nin 

akma dayanımı ve birim uzamasını gösterdiği, pekleşme gösteren çelik malzeme ilişkisi kullanılmıştır (Şekil 

8b).  

.  

 

Şekil 8 Beton Ön Yüz Plağı için Malzeme Modelleri 

 

Beton plaka üzerindeki çatlak genişlikleri empirik bilgi üzerinden yapılan çalışmalarla literatürde kabul 

görmüş Gergely-Lutz (Gergely ve Lutz, 1967) denklemi ile yapılmıştır. Bu yaklaşım betonarme tasarımında 

yaygın olarak kullanılmakta olup (ACI, 2005) maksimum çatlak genişliğini maxw  üç bilinmeyene bağlı 

olarak hesaplamaktadır: çatlakdaki donatı birim uzaması ( scrε ), donatı üzerindeki pas payı cd  ve her 

donatı filizinin etrafındaki beton alanı A : 



3
max 2.2 Adw cscrGLεβ=  (15) 

Bu denklemdeki GLβ  değeri de eleman içerisinde oluşan birim uzama gradyanını sembolize etmektedir.  

2.3.3. Arayüz Modellemesi: 

Beton-kaya dolgu veya beton-çakıl/kum arayüzleri için yapılmış olan detaylı test çalışmaları sınırlıdır. 

Uesugi ve diğerleri (1990) ve Zhang ve Zhang (2009)´da arayüzler üstünde yapılmış monotonik ve 

döngüsel testler bulunmaktadır. Bu iki çalışmada da arayüzdeki davranışın aslen sürtünme ve sürtünme 

aşıldığında kayma olduğu belirtilmektedir. Elde edilen sürtünme katsayıları 0.6 ila 0.8 arasında 

değişmektedir. Bu testlere benzeşik olarak davranış elde edilmesi için arayüzde Mohr-Coulomb sürtünme 

modeli kullanılacaktır. Eksenel gerilme nt  ve kesme gerilmesi tt  kullanılarak bu yapı modeli aşağıdaki 

çökme f  ve plastik potansiyel yüzeyi g  ile tanımlanabilir.  

0)()(tan2 =−+= KcKttf nt φ  (16) 

ϕtan2
nt ttg +=  (17) 

Bu denklemde )(tan Kφ   ve )(Kc  sürtünme açısı ve kohezyonu içsel bir parametre olan K  ya göre 

belirlemektedir. ϕTan  ise dilatasyon açısı olarak tanımlanmıştır. Plastik birim uzama hızı ( pu&∆ ), λ&  

çarpanını kullanarak  aşağıdaki formülle bulunmaktadır. 

t

g
u p

∂
∂=∆ λ&&  (18) 

Kayma açısı dilatasyon açısına eşit olmadığı zaman ( ϕφ ≠ ) bağlı olmayan plastisite elde edilmekte olup 

simetrik olmayan rijitlik matrisleri ortaya çıkmaktadır. Zhang ve Zhang (2009)´ın testlerine kalibre edilmiş 

parametrelerle modelin davranışı aşağıda Şekil 9´te verilmektedir. 

 

  

(a) Kesme/Eksenel Gerilme (b) Eksenel Uzama 

Şekil 9 Arayüz Testi ile Model Davranışı Karşılaştırması 

 



2.3.4. Beton Arayüzlerinin Modellemesi: 

Ön yüz plakasının üstündeki dikey derzleri ve plinth-plaka derzlerini oluşturan bölgeler soğuk derz veya 

donatısız beton olarak değerlendirilebilir. Bu derzlerin modellenmesi için arayüzler için kullanılan ayrık 

çatlak modeli kullanılmıştır. Bu modelde arayüze dik ve paralel olarak ayrı özelliklerin kullanılmasına izin 

verilerek sürtünme, açılma-kapanma davranışları simüle edilebilmektedir.  Eksenel gerilme )( nn uft ∆=  

ve kesme gerilmesi )( tt uft ∆=  anlık eksenel nu∆ ve kesme deplasmanlarının tu∆  fonksiyonu olarak 

yazılır. Kırığın açılması ile gevrek davranış yaşanacağı öngörülmüş olup arayüzde kesme rijiditesi 

sıfırlanmaktadır.  

 

 



 

3. ĐŞ PAKETĐ IV - 2 BOYUTLU SONLU ELEMAN 

MODELĐ, ZEMĐN-YAPI ETKĐLEŞĐMĐ 

ĐNCELEMESĐ: 

 

Üçüncü altı ayda başlanan bu iş paketi baraj yapısı altında yatay eksende oluşacak bir yer hareketinin, baraj 

yapısı üzerindeki etkisinin yapı-zemin etkileşimi kullanılarak modelleme çalışması üzerinedir. Bu çalışmada 

geçmişte aynı konuda yapılan çalışmalar incelendikten sonra sonlu elemanlar yöntemi ile oluşturulan 

modeller üzerinden halihazırda kullanılmakta olan modelleme prosedürlerinin gerçek davranışa yakınlıkları 

irdelenecektir. Bu bağlamda bu bölümde sunulan çalışmanın ana hatları;  

• Sonlu elemanlarla yapılan modellemenin geçmişte önerilen metodlara göre uygunluğunun 

belirlenmesi. 

• Günümüzde kullanılan yapı-zemin etkilerini basit modelleme tekniklerinin temel dezavantajlarının 

ortaya konulması ve bu devantajların nasıl giderilebileceğin irdelenmesi olarak sıralanabilir. 

Bilindiği üzere yapı zemin etkileşiminin ele alınmasında önerilen ve ciddi matematiksel altyapıya sahip olan 

bir takım yöntemler bulunmaktadır (Zhang ve Chopra, 1991, Chakrabarti ve Chopra, 1973, Tan, 1995, 

Lysmer ve diğerleri, 1975) Bu yöntemlerin doğrusal alanda kullanılma sınırını aşmak için hibrid analiz 

metodlari (El-Aidi ve Hall, 1989), lineerize edilmiş sistemler (Fenves ve Chopra, 1983) ve mükemmel 

uyum katmanları (Perfectly matching layers (PML), Basu, 2004) gibi sistemler önerilmiştir. Ancak bu 

modeller de gerek bir takım basitleştirme ve idealizasyon gerekleri, gerekse de yoğun matematiksel altyapı 

nedeni ile pratik sorunlara şu anda çözüm oluşturmamaktadır. Bu bağlamda sonlu elemanlar yöntemi 

(F.E.M.) ve sınır elemanı çözümleri ile tam doğru çözüme yapılacak yaklaşımlar, gerçek çözüme 

yakınlaşılması ve doğrusal olmayan çözümlere imkan vermesi nedeni ile oldukça önemlidir. 

Sonlu elemanlar yönteminin bu şekilde kullanılması için ilk adım sonlu eleman ve Lysmer-

Kuhlemeyer sınır elemanları kullanılarak (Lysmer ve Kuhlemeyer, 1969) oluşturulan modellerin teorik 

olarak doğru, doğrusal olarak frekans düzleminde çalışan ihtimamlı yöntemlere göre sonuç tutarlılığının 

irdelenmesidir. Yine model büyüklüğünün belirlenmesi bu safhanın en önemli adımıdır. Gerçekçi sonuçlar 

elde etmek için kullanılması gereken model büyüklüğü belirlendikten sonra, bu gerçekçi sonuçların basit 

modellerle yakalanması için kullanılması gereken modelleme tercihleri (sönüm oranı ve rijidite) çeşitli baraj-

zemin kombinasyonları kullanılarak araştırılacaktır. Özellikle zemin ve baraj rijiditesinin değişmesi ve sert 

kaya üzerinde olan zemin derinliğinin farklı olması bu safhada ele alınacaktır. 



Yapı zemin etkileşiminin barajlar üzerindeki etkisinin araştırıldığı birçok çalışma bulunmasına 

rağmen en dikkate değer olanları 1985 yılında Chopra’nın (Chopra & Fenves, 1985) ve 1990 yılında 

Tassoulas’ ın (Medina ve diğerleri, 1990) önderliğinde ortaya konulan yöntemler olarak gösterilebilir. 

Chopra’ın önerdiği yöntem temel olarak baraj ve altındaki zeminin arasındaki kontak yüzeyinin rijit hareket 

ettiği ve baraj yapısının sonsuz ve elastik iki boyutlu bir ortam üzerinde bulunduğu varsayımlarına 

dayanmaktadır. Sözü geçen makalede baraj-zemin sistemi tek dereceli bir sistem olarak düşünülmüş ve 

belirli bir doğal periyot ve sönümleme değeri olarak basitçe ifade edilebilmiştir. Yapılan bu varsayımlarının 

doğal sonuçlarını inceleyecek olursak, 

• Bahsi geçen barajlar iki boyutlu düzlemde modellenen betonarme ağırlık barajları olduğundan, ilk 

doğal periyotlarının davranışa katkıları oldukça yüksektir. Bu bağlamda bu tip barajları tek dereceli 

sistemler olarak görmek oldukça avantajlı olmaktadır.   

• Kontak yüzeyinin rijit ifade edilişi araştırmacıyı karmaşık doğal frekanslardan kurtarmış ve çalışma 

kolaylığı sağlamıştır. 

• Zeminin elastik olarak ifade edilmesi doğrusal çözümleme yapılması gerekliliğinden oldukça elzem 

bir yaklaşımdır. Bu bahsi geçen çalışmada ve yapılan diğer bir çok çalışmada da frekans 

düzleminde olunması nedeni ile araştırmacının tercih etmek zorunda olduğu bir yaklaşım 

olmaktadır. 

• Baraj yapısının üzerinde bulunduğu zeminin sonsuz bir ortam olarak idealize edilmiş olması ise 

analitik çözümlemeye olanak tanımaktadır. 

 

Yukarıda anlatılan bu varsayımların bir takım dejavantajları mevcuttur. Kısaca: 

• Bu yöntem yalnızca birinci mod davranışı domine ettiği sistemlerde gerçekçi bir yaklaşımdır. Baraj 

tipinin değişimi davranışı bu yaklaşımdan uzaklaştıracağından, daha yumuşak ve değişik geometrili 

sistemler için yöntemin kullanılabilirliği tartışmalıdır.  

• Zemin sonsuz bir ortam olarak düşünüldüğünden, barajın üstünde bulunduğu zeminin 

özelliklerinin derinliğe bağlı olarak değişmediği veya barajın altında hatırı sayılır bir derinlikte sert 

kaya oluşumuna rastlanmayacağı varsayılmaktadır. Böyle bir yarı sonsuz zemin öngörüsü çoğu 

zaman gerçekçi olmadığı gibi, baraj altında gözönününe alınması gereken bir derinlikte sert kaya 

olabilmesi de mümkündür. 

• Frekans düzlemindeki modeller gerek baraj, gerekse de zemin için doğrusal olmayan 

çözümlemelere elvermemektedir.  

 

Özellikle ikinci dezavantaj dikkate alındığında, zeminin sonsuz bir ortam yerine katmanlara ayrılmış bir 

modelleme yaklaşımıyla ifade edilmesi daha uygun görünmektedir. Bu dezavantajların ışığında Tassoulas’ın 

‘Sınır Elemanları Metodu’ (B.E.M., Medina ve diğerleri, 1990) kullanarak yaptığı yaklaşım daha gerçekçi 

olarak nitelenebilir. Bahsi geçen makalede baraj üçgen geometriye sahip bir yapı olarak ifade edilmiş ve 



tabakalara ayrılmış bir sistemdeki davranışı incelenmiştir. Bu bölümde ilk olarak (Bölüm 3.1) bu çalışmada 

elde edilen teorik doğru sonuçlarla sonlu elemanlar yöntemi ile oluşturulan bir matematiksel modeldeki 

davranış arasındaki ilişki incelenecektir. Bu inceleme sonunda farklı frekanslarda yatay bir birim itki altında 

baraj davranışı sonlu elemanlar yöntemi ile oluşturulmuş farklı genişlikteki modellerde karşılaştırılacak ve 

teorik doğruyu yakalamak için uygun model büyüklüğü belirlenecektir. Ardından, bu model büyüklüğü 

üzerinde çeşitli varyasyonlar yapılabilecek denektaşı modelinin oluşturulmasında kullanılacak, bu denektaşı 

sonuçları basit modelleme teknikleri ile yapılan çözümlerle karşılaştırılacaktır (Bölüm 3.2). 

 

3.1. Gerçekçi Sonuçlar için Model Büyüklüğünün Belirlenmesi 

Aşağıda Tassoulas´ın sınır elemanları yöntemi ile bu çalışmada kullanılacak olan sonlu elemanlar 

yönteminin sonuçları, sonlu elemanlar yönteminde ihtimamlı çözümleri doğru şekilde yansıtabilecek model 

büyüklüğünü belirlemek için karşılaştırılmaktadır. Sunulan karşılaştırmada Şekil 10’de de görülebileceği 

üzere H, B ve Hf sırasıyla baraj yüksekliği, baraj taban genişliği ve zemin yüksekliği olarak ifade edilmiştir. 

Bu parametreler arasındaki ilişki ise Hf/H=4 ve B/H=0.8 olacak şekilde; baraj elastisite modülü 27.5 GPa, 

Poisson oranı 0.2, birim ağırlığı 2.48t/m3; temel elastisite modülü=27.5GPa, poisson oranı=0.33, birim 

ağırlığı 2.64 t/m3 olarak alınmıştır. Malzeme sönümlemesi ise referans olarak kabul edilen yöntemle tutarlı 

olacak şekilde frekans uzayında çalışan ve rijitlik orantılı olarak kullanılan sönümleme yöntemi 

kullanılmıştır (Denklem 1). 

 

 

Şekil 10 - B.E.M.-F.E.M. Karşılaştırma Modeli 

(1 ) gMu K i u Muγ+ + = −&& &&
 

(19) 

Frekans alanında yapılan analizler, dinamik denge denklemleri Ω  herhangi bir frekansa karşılık gelecek 

şekilde , K  rijitlik matrisi ve M  kütle matrisi kullanılarak aşağıda görüldüğü gibi çözümlenmiştir (20). 
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Sonlu elemanlar metodu ile yapılan analizlerde, model genişliğini belirlemek amacıyla baraj taban alanının, 

her yöne ayrı ayrı uygulanacak şekilde, sırasıyla 10, 20 ,30 ve 40 katı model genişlikleri kullanılmış ve bu 

modellerin kenarlarındaki sınır koşulları Lysmer sönüm elemanları (Lysmer & Kuhlemeyer, 1969) 

kullanılarak ifade edilmiştir.  

Şekil 11’ de Tassolulas’ın sonuçları ile sonlu eleman sonuçlarının karşılaştırması verilmektedir. Bu 

şekil Hf/H=4  durumu için sunulmuştur. Görüldüğü üzere sonlu eleman modeli kullanarak yapılan 10 kat 

genişletilmiş model tüm frekans aralığında oldukça yetersiz sonuç verirken 20 kat genişletilmiş model ise 

uç değerlerde yetersiz sonuç vermektedir. Diğer iki model, sınır elemanlı sonuçlara iyi derecede benzer 

sonuçlar vermektedir. 30 ve 40 katı modeller arasında sınır eleman çözümlerinme yaklaşma açısından 

kayda değer bir fark bulunmadığından 30 kat model genişliği yeterli kabul edilebilir. Ancak grafikte de 

görüldüğü üzere sonlu elemanlar yöntemi ile oluşturulan modeller frekans aralığı uzadıkça B.E.M. 

çözümünden farklı sonuçlar vermekte ancak tehlikeli sayılabilecek bir farklılık yaratmamaktadır.  

 

 

Şekil 11-Baraj Tabanına göre Baraj Tepe İvmesi (B.E.M.-F.E.M.) 

 

Bu bağlamda, sonlu elemanlar modeli ile gerçekçi yapı-zemin etkileşimi modellemesinin 30 katlı model 

kullanarak elde edileceği çalışmanın bundan sonraki bölümünde kabul edilecektir. Basit, daha az serbestlik 

dereceli modelleme yaklaşımlarına karşılaştırma için kullanılacak baz denektaşı modeli bu büyük 30 katlı 

sonlu eleman modeli olarak alınacaktır. 

 

3.2. Eşdeğer Model Modelleme Detayları 

Bilindiği gibi gerçek çözüm olarak ifade edilecek olan sonlu eleman modeli 30x bir model büyüklüğü 

içermesinden dolayı hesaplama zorluğu nedeni ile tercih edilmesi pek de mümkün olmayan bir modelleme 

şeklidir. Her ne kadar bu raporda yapılan tüm hesaplar frekans uzayında yapılan doğrusal hesaplarda olsa, 

model büyüklükleri 140,000 serbestlik dereceli sistemlere kadar çıkabilmektedir. Beton yüzlü barajların 



modellenmesinde üç boyutlu ve doğrusal olmayan analizler elzem olduğundan, bu modelleme şeklinin her 

mühendis için kullanışlı olamayacağı açıktır. 

Bu sebeplerden ötürü tasarımcılar çok daha düşük serbestlik dereceli sistemleri kullanmakta ve 

gerçek davranışı bu modeller sayesinde yakalamayı ummaktadırlar. Tasarımcılar hali hazırda yalnızca 

barajın üst yapısının ya da üst yapıyla beraber bir miktar zemininde modellendiği tasarım yaklaşımlarını 

tercih etmektedirler. Bunlardan ilki gayet basit bir şekilde atalet ya da kinematik yapı-zemin etkileşimini 

göze almayan, periyot uzamasının ve zemin esnekliğinin dikkate alınmadığı sadece baraj üst yapısının 

oluşturulduğu modellerdir. Đkincisi ise temel olarak Chopra’nın önerdiği yönteme uygun olarak Şekil 12’de 

gösterilen  ve baraj üstyapısının yanı sıra kısmen bir miktar zeminin davranışının da zemin kütlesiz olarak 

düşünülerek dikkate alındığı modellerdir (USACE, 1995) . Bu model temel olarak tek bir uç tepkisi 

göstermekte ve baraj periyot uzamasını dikkate alabilmektedir.  

 

 

Şekil 12- Değiştirilmiş Eşdeğer USACE Modeli 

 

Yapılan karşılaştırmalarda gerçekçi çözümde malzeme sönümlemesi histeretik sönümleme olarak ifade 

edilmiştir. USACE basit modelindeki sönümlemenin ise Rayleigh eğrisiyle ifade edilmesi tercih edilmiştir. 

Rayleigh sönümleme eğrisinin temel seçiliş sebebi, ileride yapılacak olan analizlerin zaman uzayında 

yapılacak olması ve doğrusal olmayan modellemeye imkan vermesi olarak ifade edilebilir. Ancak 

sönümlemenin bu şekilde ifade edilmesi yüksek frekanslarda malzeme sönümlemesinin oldukça artmasına 

sebebiyet vermekte ve ivme bazlı yapılan karşılaştırmalarda sorun yaratabilmektedir. Bu yüzden yapılan 

karşılaştırmalarda deplasman bazlı bir karşılaştırma prensibi tercih edilmiş ancak ivme davranışları da ayrıca 

sunulmuştur. Yapılan tüm karşılaştırmalarda baraj kretinin baraj tabanına göre tepkisi baz olarak gözönüne 

alınmıştır. Bu karşılaştırmalardaki temel amaç gerçek davranışa karşılık gelecek USACE modelinde 

kullanılması gereken Rayleigh sönüm parametrelerinin (Denklem - 21, 22) bulunması olduğundan malzeme 

sönümlemesi 30x modellerde sabit %5 olarak tutulmuştur. 

C M Kα β= +
 

(21) 
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Tüm modellerde dört düğüm noktasına (Şekil 13) sahip doğrusal interpolasyon ve 2 ×  2 Gauss 

entegrasyonuna sahip elemanlar kullanılmaktadır. Sabit bir kesme kuvveti için birim eksenel uzamalar 

tanımlandıkları düzlemde sabit kalırken, diğer doğrultuda doğrusal olarak değişmektedir. Birim kesme 

uzaması değerleri ise bütün eleman boyunca sabit kalmaktadır (TNO DIANA , 2009). Ayrıca eleman 

entegrasyonları hacimsel birim yer değiştirmeyi modifiye ederek sıkışma engelleyici davranışı sağlayacak 

şekilde değiştirilmiştir bu durum genişleme davranışını tüm eleman boyunca sabit tutacak şekle getirmiştir. 

(Nagtegaal ve diğerleri, 1974) 

 

 

Şekil 13 Dört Düğüm Noktalı Düzlemsel Birim Uzama Elemanı 

 

3.3. Kar şılaştırma Yapılan Modellerin Malzeme Özellikleri 

3.3.1. Zemin 

Baraj zemini temel olarak üç farklı zemin tipini temsil edecek şekilde seçilmiştir. Bunlar sırası ile kaya 

(Vs=1000 m/s), sert toprak ve yumuşak kaya karışımı (Vs=500 m/s) ve yoğun toprak (Vs=300 m/s) olarak 

sıralanabilir (NEHRP, 2000). 300 m/s değerinin en düşük kayma dalgası hızı seçilmesindeki temel prensip, 

bu saha koşullarından daha dayanıksız koşullara sahip olan zeminlerde baraj yapımının uygun 

bulunmayışıdır. Yapılan karşılaştırmaların sağlıklı olabilmesi için Poisson oranı=0.33, birim ağırlık=2.64 

(t/m3) olarak alınmış ve tüm analizlerde sabit tutulmuştur. 

 

3.3.2. Baraj 

Baraj üst yapısı kaya dolgu barajlarda rastlanabilecek üç farklı elastisite modülü (50, 150, 300 MPa) 

kullanılarak modellenmiştir. Yapılan karşılaştırmaların sağlıklı olabilmesi için Poisson oranı=0.32, birim 

ağırlık=2.3 (t/m3) olarak alınmış ve tüm analizlerde sabit tutulmuştur. Baraj kret ve taban taban genişliği 

sırası ile 8 ve 218 m olarak alınmıştır. Memba ve mansap şevleri ise birbirine eşit ve 1 D 1.4 Y olarak 

seçilmiştir. Bu şekilde oluşturulan ve temelleri sabit olarak modellenen baraj üstyapılarının ilk doğal 

frekansları sırasıyla 0.418, 0.724 ve 1.020Hz olarak elde edilmiştir (Şekil 14). 



 

 

Şekil 14-Baraj Üstyapısı Birinci Mod Şekli (0.418 , 0.724, 1.02 Hz ) 

 

3.4. Kar şılaştırma Detayları ve Prensipleri 

Karşılaştırmalar tüm modellerde 10 (Hz) üst limit konularak ve 200 farklı noktada sonuç alınarak 

yapılmıştır. Yükleme modellere her frekansta sabit zemin ivmesi verilmesinden ibarettir. Yaklaşık olarak 

nitelenen değerler USACE modeli ile elde edilen sonuçları ifade ederken, gerçek olarak nitelenen değer ise 

30 katlı modeli ifade etmektedir. 30x katlı modellerde histeretik sönüm kullanılırken, USACE modelinde 

Rayleigh sönüm eğrisi kullanılmıştır. USACE modeli ile gerçek çözüme yaklaşmak için Rayleigh sönüm 

eğrisi parametrelerindeki değişimden yararlanılmış ve iki model sonucu arasında ‘ortalama karesel hata’ 

(RMS) hata hesap yöntemine göre minimum değerlerin sağlandığı Rayleigh parametreleri bulunmuştur. 

Karşılaştırma deplasman bazlı yapılmış ve ilk periyot değerinin mümkün olduğunca isabetli tutturulması 

sağlanmıştır.  

Bu karşılaştırmalarda önemli bir nokta çok yumuşak olarak nitelenebilecek bu tip barajlar için 

USACE modelinin artık uç periyotları doğru tahmin edememesidir. Bu nedenle, özellikle yumuşak zemin-

baraj kombinasyonlarında birinci periyodun doğru yakalanması için USACE modelinde zemin 

elastisitesinin değiştirilmesi de gerekmektedir. Bu elastite azaltması “γ” faktörü ile ifade edilmiştir.   

Karşılaştırmaların yapıldığı frekans aralığı bu çalışmada uç periyotlara bağlı olarak kısıtlanmıştır. 

Bunun sebebi belli bir frekans uzunluğundan sonra Rayleigh öngörüsü nedeni ile malzeme sönümleme 

oranının aşırı artması sebebiyle hatanın sürekli artmasıdır. Dolayısıyla hata hesabı ilk periyot noktasının üç 

katı uzaklığa kadar yapılmıştır. Verilen sonuçlar deplasmanlarda her durum için ayrı ayrı bakılarak, belli bir 

noktadan sonra değerlerin fazla küçülmesi sebebi ile, gösterim kolaylığı sağlaması amacıyla, kritik bulunan 

frekansa kadar verilmiş olup; ivme değerlerinde ise tüm hesap aralığı için verilmiştir. 

Karşılaştırma şekillerinde x-düzleminde yer alan frekans değerleri barajın sert zemin üzerinde 

oluşacak doğal birinci periyoduna bölünerek normalize edilmiştir. Bütün şekillerin x ekseni ω/ω1  cinsinden 

(ω1 doğal açısal frekans) verilmiştir. 

 



3.5. Parametrik Analiz 

Karşılaştırmalı sonuçlar, yapının serbest saha yüklemesi altındaki tepkisini anlatan deplasman ve ivme bazlı 

sonuçlar olarak verilecektir. Değişik kesme hızlı zeminler üzerinde oturan barajlar için bu zeminin 

derinliğine göre (1H, 2H ve 4H) frekans tepkileri aşağıda verilmiştir. Yaklaşık sonuçlar USACE modeli 

kullanılarak elde edilen sonuçlar olup bu tepkilerin elde edilmesini sağlayan sönümleme parametreleri 

ayrıca ifade edilecektir. Bu karşılaştırmalarda baraj gövdesinin direk sert kaya üzerine oturmasını simüle 

eden ankastre zemin öngörüsü ile elde edilen sonuçlar yer almaktadır. Ankastre zemin ve 30x katlı 

modellerde histeretik sönümleme, her frekans değerinde %5 sönümleme oranına karşılık gelecek şekilde 

seçilmiştir. Ankastre zemini içeren baraj modelinin bu şekillere eklenme sebebi kontrol amaçlıdır; Rayleigh 

sönümleme yönteminin yüksek frekanslarda giderek artan trendini göz önüne sermek için kullanılmıştır.  

Bu safhada özellikle belirtilmesi gereken diğer bir husus ise sunulan bütün değerlerin bu raporda 

kullanılan baraja özgün oluşudur, geometrik olarak farklı yapılan bir sistemde sonuçlar kısmında 

sıralanacak olan yargıların uygulanabileceğinin beklenmesine karşın, grafiklerde sunulmuş olan sonuçlar 

farklı olarak elde edilebilir. 

 

3.5.1. Baraj Elastisitesi Değerinin 50 Mpa Olduğu Durum 

Kret Deplasmanı 

Baraj elastisitesinin 50 Mpa gibi düşük bir değerde olduğu koşullarda, krette oluşacak olan deplasmanlar 

Şekil 15, Şekil 16 ve Şekil 17 de görüldüğü gibi USACE modeli ile büyük oranda isabetli bir şekilde 

modellenmektedir. Ancak yalnızca baraj üstyapısının dikkate alındığı modellerde, zemin kayma dalgası hızı 

düştükçe elde edilen sonuçlar tutarsızlaşmaktadır. Tüm modellerde elde edilen uç tepkiler hemen hemen 

aynı frekans bandında gerçekleşmekte ve uç değerler kayma dalgası hızı azaldıkça düşme eğilimi 

göstermektedir.  

Kret Đvmesi 

Şekil 18, Şekil 19, Şekil 20 da görüldüğü üzere baraj kretinde oluşacak olan ivme değerleri düşük frekans 

bantlarında USACE modeli ile başarılı bir şekilde modellenmiştir. Ancak frekans arttıkça sonuçlar 

tutarsızlaşmaktadır. Bunun sebebi temel olarak Rayleigh sönümlemesinin frekans arttıkça oldukça yüksek 

değerlere ulaşması olarak gösterilebilir. Bu durumu kanıtlayacak şekilde ankastre zemine sahip model, tüm 

hesap aralığında aynı sönümleme oranını kullandığından, yüksek frekanslarda USACE modeline göre daha 

başarılı sonuçlar vermektedir.  Ancak bu şekilde yapılan modellemeler tıpkı deplasman değerlerinde olduğu 

gibi zemin kayma dalgası hızına bağlı olarak tutarsızlaşmaktadır. 



Rayleigh Sönüm Eğrisi Değerleri 

Yukarıda verilen deplasman ve ivme karşılaştırmalarında kullanılan ve ilgilenilen frekans bandı boyunca 

hatayı en düşük seviyeye indiren Rayleigh sönüm parametreleri aşağıdaki grafiklerde (Şekil 21a,b) 

sunulmuştur. Uç değerde oluşan sönüm oranlarını gösteren grafik incelendiğinde (Şekil 21c), beklendiği 

üzere zemin kayma dalgası hızı yükseldikçe uygulanması gereken (ilk uç frekansa uygulanan) sönüm 

oranlarının düştüğü ve bu oranın tabaka kalınlığı ile doğru orantılı olduğu gözlemlenmiştir. Dikkat edilmesi 

gereken bir başka önemli husus ise katman yüksekliğinin 1H olduğu durumda bulunan sönüm oranının 

zemin kayma dalgası hızına bağlı olarak, önce gerçek sonucu verdiği varsayılan modele uygulanan ve %5 

olan sönüm oranının altında kaldığı, daha sonra ise %5 oranında dengeye ulaştığıdır. Benzer şekilde 4H 

yüksekliğindeki modelde ise zemin kayma dalgası hızı yükseldikçe sönüm oranı giderek azalmış ve %5 

değerinin az da olsa altında kalmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Şekil 15 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret Deplasmanı (E=50 Mpa, Vs=1000 m/s) 

 

Şekil 16 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret Deplasmanı (E=50 Mpa, Vs=500 m/s) 

 

Şekil 17 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret Deplasmanı (E=50 Mpa, Vs=300 m/s) 



 

Şekil 18 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret İvmesi (E=50 Mpa, Vs=1000 m/s) 

 

Şekil 19 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret İvmesi (E=50 Mpa, Vs=500 m/s) 

 

Şekil 20 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret İvmesi (E=50 Mpa, Vs=300 m/s) 



 

   

(a) Rayleigh Sönüm Eğrisi Parametresi Değişimi , 

Alpha Değeri (E=50 MPa) 

(b) Rayleigh Sönüm Eğrisi Parametresi Değişimi, 

Beta Değeri  

 

(c) Rayleigh Eğrisi ile Đlk Uç Frekansa Uygulanan Sönüm Değerinin Katman Derinliği ve Zemin Kesme 

Hızına Göre Değişimi 

Şekil 21 – Rayleigh Sönüm Eğrisi Değişimleri (E=50 Mpa) 

 

 

 



3.5.2. Baraj Elastisitesinin 150 Mpa Olduğu Durum 

Kret Deplasmanı 

Baraj elastisitesinin 150 Mpa gibi orta seviyeli bir değerde olduğu koşullarda, krette oluşacak olan 

deplasmanlar Şekil 22, Şekil 23 ve Şekil 24 de görüldüğü gibi USACE modeli ile yüksek kayma dalgası hızı 

değerlerinde başarılı bir şekilde modellenebilmiştir. Kayma dalgası hızının düştüğü zemin koşullarında ise 

ikincil uç değerler ortaya çıkmaya başlamış ve modeli gerçek sonuca göre tutarsızlaştırmaya başlamıştır, 

ancak ortaya çıkan bu ikincil uç değerler izafi olarak düşük değerler olduğundan yaklaşımı hala belli oranda 

doğru kılmaktadır. Yalnızca baraj üstyapısının dikkate alındığı modellerde ise zemin kayma dalgası hızı 

düştükçe elde edilen sonuçlar hem uç değerleri sağlamamakta hem de oluşan bu uç noktaları olması 

gereken frekanstan farklı yerlerde oluşmaktadır. Derinlik artışına bağlı olarak, periyot uzaması artmış olup 

gerçek periyot uzamasını yakalayabilmek adına zemin elastisiteleri 2 ve 4 kat derinliğe sahip olan 

modellerde, kayma dalgası hızının 500 ve 300 m/s olduğu zeminler için sırasıyla γ=0.67 ve γ=0.33 alınarak 

azaltılmıştır. 

Kret Đvmesi 

Şekil 25, Şekil 26 ve Şekil 27 da görüldüğü gibi baraj kretinde oluşacak olan ivme değerleri düşük frekans 

bantlarında USACE modeli ile başarılı bir şekilde modellenmiştir. Ancak frekans arttıkça sonuçlar 

tutarsızlaşmaktadır. Bunun sebebi temel olarak tıpkı bir önceki surumda olduğu gibi Rayleigh 

sönümlemesinin frekans arttıkça oldukça yüksek değerlere ulaşması olarak gösterilebilir. Bu durumu 

kanıtlayacak şekilde ankastre zemine sahip model, tüm hesap aralığında aynı sönümleme oranını 

kullandığından, yüksek frekanslarda USACE modeline göre daha başarılı sonuçlar vermektedir.  Ancak bu 

şekilde yapılan modellemelerde bir önceki durumdan farklı olarak zemin kayma dalgası hızına bağlı olarak 

yalnızca uç değerleri farklılaşmakta kalmayıp aynı zaman bu değerlerin bulunduğu frekans değerleri de 

değişmiş ve gerçek sistemden oldukça farklı tepkiler vermeye başlamıştır. 

Rayleigh Sönüm Eğrisi Değerleri 

Yukarıda verilen deplasman ve ivme karşılaştırmalarında kullanılan ve ilgilenilen frekans bandı boyunca 

hatayı en düşük seviyeye indiren Rayleigh sönüm parametreleri aşağıdaki grafiklerde (Şekil 28a,b) 

sunulmuştur. Đk uç değerlere uygulanan sönüm oranlarını gösteren grafik incelendiğinde (Şekil 28c), 

beklendiği üzere zemin kayma dalgası hızı yükseldikçe uygulanması gereken sönüm oranlarının düştüğü ve 

bu oranın tabaka kalınlığı ile doğru orantılı olduğu bir önceki durumda olduğu gibi gözlemlenmiştir. 

Dikkat edilmesi gereken bir başka önemli husus ise katman yüksekliğinin 1H olduğu modelde bir önceki 

durumun aksine sönüm oranının zemin kayma dalgası hızına bağlı olarak düzenli bir düşme eğiliminde 

olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca zemin kayma dalgası hızı yükseldikçe tüm modellerin sönüm oranları %5 

sönüm oranı civarında dengeye ulaşmaya başlamıştır.  



 

Şekil 22 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret Deplasmanı (E=150 Mpa, Vs=1000 m/s) 

 

Şekil 23 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret Deplasmanı (E=150 Mpa, Vs=500 m/s) 

 

Şekil 24 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret Deplasmanı (E=150 Mpa, Vs=300 m/s) 



 

Şekil 25 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret İvmesi (E=150 Mpa, Vs=1000 m/s) 

 

Şekil 26 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret İvmesi (E=150 Mpa, Vs=500 m/s) 

 

Şekil 27 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret İvmesi (E=150 Mpa, Vs=300 m/s) 



 

  

(a) Rayleigh Sönüm Eğrisi Parametresi Değişimi , 

Alpha Değeri 

(b) Rayleigh Sönüm Eğrisi Parametresi Değişimi, 

Beta Değeri 

 

(c) Rayleigh Eğrisi ile Đlk Uç Frekansa Uygulanan Sönüm Değerinin Katman Derinliği ve Zemin Kesme 

Hızına Göre Değişimi 

Şekil 28 – Rayleigh Sönüm Eğrisi Değişimleri (E=150 Mpa) 

 

3.5.3. Baraj Elastisitesinin 300 Mpa Olduğu Durum 

Kret Deplasmanı 

Baraj elastisitesinin 300 Mpa gibi seviyelerde elde edilmesi çok iyi sıkıştırılmış iyi kaliteli kaya dolgu veya iyi 

kaliteli kum çakıl dolgu barajlarda görülebilir. Böyle görece yüksek rijiditeye sahip sistemlerde, krette 

oluşacak olan deplasmanlar Şekil 29, Şekil 30 ve Şekil 31’de görüldüğü gibi USACE modeli ile kaya tipi 



zemini ifade eden kayma dalgası hızı değerlerinde başarılı bir şekilde modellenebilmiştir. Kayma dalgası 

hızının düştüğü zemin koşullarında ise ikincil ve hatta üçüncül uç değerler ortaya çıkmaya başlamış ve basit 

modeli giderek teorik sonuçtan uzaklaştırmaya başlamıştır. Özellikle zemin kayma dalgası hızının en düşük 

seviyede olduğu modellerde basit USACE modeli ikincil ve üçüncül uç değerleri yakalama konusunda 

yetersiz kalmıştır. Yalnızca baraj üstyapısının dikkate alındığı modellerde ise zemin kayma dalgası hızı 

düştükçe elde edilen sonuçlar hem uç değerleri sağlamamakta hem de oluşan bu uç noktaları olması 

gereken frekanstan farklı yerlerde oluşmakta ve oldukça değişik bir davranış yaratmaya başlamaktadır. 

Derinlik artışına bağlı olarak, periyot uzaması artmakta olup gerçek periyot uzamasını yakalayabilmek adına 

zemin elastisiteleri 2 ve 4 kat derinliğe sahip olan modellerde, kayma dalgası hızının 500 ve 300 m/s 

olduğu zeminler için sırasıyla γ=0.40 ve γ=0.26 alınarak azaltılmıştır. 

Kret Đvmesi 

Şekil 32, Şekil 33 ve Şekil 34´te görüldüğü gibi baraj kretinde oluşacak olan ivme değerleri yalnızca ilk uç 

değerinde USACE modeli ile tutarlılık gösterebilmiştir.Ancak frekans artışına bağlı olarak sonuçlar kalan 

bütün uç noktalarında hem uç değer olarak hemde bu değerin oluştuğu frekans olarak oldukça farklılık 

göstermektedir. Ankastre zemine sahip model, yalnızca kayma dalgası hızının yüksek olduğu durumlarda 

USACE modeline göre daha başarılı sonuçlar vermektedir. Ancak bu şekilde yapılan modellemeler zemin 

kayma dalgası hızına bağlı olarak gerçek sonuçlardan tamamen bağımsız sonuçlar vermekte ve özellikle 

düşük frekans değerlerinde ortaya çıkmayacak bir davranışı yansıtmaya başlamaktadır. 

Rayleigh Sönüm Eğrisi Değerleri 

Yukarıda verilen deplasman ve ivme karşılaştırmalarında kullanılan ve ilgilenilen frekans bandı boyunca 

hatayı en düşük seviyeye indiren Rayleigh sönüm parametreleri grafiklerde sunulmuştur (Şekil 35a,b). Đlk uç 

değerlerine uygulanan sönüm oranlarını gösteren grafik incelendiğinde (Şekil 35c), beklendiği üzere zemin 

kayma dalgası hızı yükseldikçe uygulanması gereken sönüm oranlarının düştüğü ve bu oranın tabaka 

kalınlığı ile doğru orantılı olduğu bir önceki durumda olduğundan çok daha belirgin bir biçimde 

gözlemlenebilmektedir. 

 

 

 



 

Şekil 29 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret Deplasmanı (E=300 Mpa, Vs=1000 m/s) 

 

Şekil 30 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret Deplasmanı (E=300 Mpa, Vs=500 m/s) 

 

Şekil 31 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret Deplasmanı (E=300 Mpa, Vs=300 m/s) 



 

Şekil 32 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret İvmesi (E=300 Mpa, Vs=1000 m/s) 

 

Şekil 33 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret İvmesi (E=300 Mpa, Vs=500 m/s) 

 

Şekil 34 - Baraj Tabanına göre Baraj Kret İvmesi (E=300 Mpa, Vs=300 m/s) 



 

  

(a) Rayleigh Sönüm Eğrisi Parametresi Değişimi , 

Alpha Değeri (E=300 MPa) 

(b) Rayleigh Sönüm Eğrisi Parametresi Değişimi, 

Beta Değeri (E=300 Mpa) 

 

(c) Rayleigh Eğrisi ile Đlk Uç Frekansa Uygulanan Sönüm Değerinin Katman Derinliği ve Zemin Kesme 

Hızına Göre Değişimi 

Şekil 35 – Rayleigh Sönüm Eğrisi Değişimleri (E=300 MPa) 

 

3.6. Sonuçlar 

Yukarıdaki elde edilen yapı davranışları neticesinde ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Ankastre zemine sahip olan modeller baraj elastisitesinin çok düşük ve zemin kayma dalgası 

hızının çok yüksek olduğu durumlar haricinde uç değerleri hem mutlak değer hemde frekans yeri 



olarak yanlış vererek modellenmesi istenilen sistemden oldukça uzak bir sistem davranışına yol 

açmaktadır. Bu modelleme yaklaşımı ile yapılacak tasarımın hatalı olacağı görülmektedir. 

• USACE eşdeğer modeli ile oluşturulan sistemler tek bir belirgin uç değer verme kapasitesine sahip 

olduğundan, zemin kayma dalgası hızı azaldıkça ortaya çıkan ikincil ve üçüncül uç değerleri 

yakalama konusunda başarılı olamamaktadır. 

• USACE eşdeğer modelinde periyot uzamasını yakalayabilmek için kullanılan ‘γ’ değerinin, krette 

ilk uç değerde doğru sonuç aldırmasına rağmen, özellikle zemin ve baraj-zemin kontak 

yüzeyindeki gerilmeler hesaplanmak istendiğinde güvenilmez sonuçlar vereceği açıktır. Bu sebeple 

tasarımcı bu azaltmayı kullanırken olası sonuçlarını hesaba katmak durumundadır. 

• Bulunan Rayleigh sönüm parametreleri arasında herhangi bir trend olmamasına rağmen, 

sönümleme oranları arasında belirgin bir trend gözlemlenmekte ve bu trend geçmiş çalışmalarda 

yapılmış olan tüm öngürülerle belli durumlar haricinde örtüşmektedir. 

• Rayleigh sönümleme yönteminin yüksek frekanslarda vereceği yüksek sönümleme oranları, 

özellikle ivme değerlerinde, dolayısıyla da yapı üzerine etkiyen kuvvetlerde beklendiği üzere 

düşmeye sebep olacağından; tasarımcı bu durumu dikkate almalı ve yüksek frekanslardaki bu 

durumun kayda değer olup olmadığına yapacağı tasarıma göre kendi karar vermelidir. 

• Baraj elastisitesinin yüksek, zemin kayma dalgası hızının ise düşük olduğu durumlarda ortaya çıkan 

tüm bu davranışların yakalanabilmesi için, her ne kadar oldukça büyük bir hesaplama maliyeti 

getirsede, gerektiği ölçüde yüksek serbestlik derecesine sahip sistemler kullanılması şart 

görünmektedir. 

• Baraj tabanındaki zeminin kalınlığı özellikle bu zemin ve baraj rijitliklerinin birbirine yaklaştığı 

durumlarda son derece önemli olmaktadır. Zemin barajdan çok daha sert olduğu durumlarda 

zemin derinliğinin artması ile zemin-yapı etkileşimi sonucunda geleneksel 5% sönümün iki katı 

civarı sonuçlar elde edilmiştir. Baraj ve zeminin rijitlikleri yaklaştıkça derinleşen katmanlar 

üzerinde oturan barajlarda geleneksel 5% sönümün 3-4 katı arası sönüm artışı gözlenmiştir.  

• Bu sonuçlar özellikle yumuşak zemine oturup baraj altında sert kayanın derinliğinin bulunması için 

gerekli çalışmalar yapılmayan, yumuşak yarı uzay üzerinde inşaa edildiği düşünülen barajlarda 

Chopra´nın yarı uzay için önerdiği sönüm oranlarının kullanılmasının güvensiz tarafta olabileceğini 

göstermektedir.  

 

 

 



 

4. ÇOKAL BARAJI 2 BOYUTLU STATIK VE 

DINAMIK ANALIZLERI 

 

Bu bölümde örnek olarak seçilen Çokal Barajının statik yükleme, deprem yüklemesi ve uzun müddette 

sünme etkisi sonucu davranışı detaylı iki boyutlu modellerle incelenecektir. Böylece bir ÖYBKDB´nin 

işletim süresi sırasında ön yüzünün maruz kaldığı etkiler irdelenmiş olacaktır. 

4.1. Statik Davranış 

Rezervuar yüklemesi ve yapım sırasında baraj ön yüzüne gelen yüklerin belirlenmesi için öncelikli olarak 

statik yüklerle baraj davranışı modellenmiştir. Baraj gövdesinin yapım ve rezervuar yükselmesi sırasında 

olan davranışının plak üzerinde etkisinin yalın olarak anlaşılması için ilk olarak analizlerde beton yüz 

malzeme modeli lineer elastik olarak kullanılmıştır. Bu şekilde beton yüz ile kaya dolgu arasındaki yük 

transferinin gözlenebilmesi amaçlanmaktadır. Şekil 36’da beton plak üzerindeki gerilme dağılımının 

rezervuar dolumu evresindeki sonuçları verilmektedir. Beton plak, rezervuar boşken kendi ağırlığıyla 

basınç altındayken, rezervuar yükselirken plak üzerindeki basınç, çekme gerilmesine dönüşmektedir. Bu 

durum nedeniyle maksimum su seviyesinde beton plak plintten ayrılmaktadır.Maksimum su seviyesinde 

beton plak üzerindeki gerilme kuvvetleri 4 MPa’a ulaşmaktadır. Betonun direk çekme gerilmesinin 

ortalama olarak 1.5 MPa olduğu düşünülürse bu elemanın analizi için doğrusal olmayan analiz 

yöntemlerinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

 

  

Şekil 36 Beton Plakadaki Eksenel Gerilmeler. 

 

Yapım ve rezervuar dolumu aşamalarında gövde içinde elde edilmiş olan basınç kuşakları Şekil 37’de 

gösterilmiştir. Rezeruvarın yükselmesinin, barajın memba tarafındaki gerilmeler üzerinde etkisi farkedilir 

düzeydedir. Maksimum oturma dolgunun ortasında ve 30 cm olarak elde edilmiştir. 



 

 

Şekil 37 Kaya Dolgunun Dikey Yöndeki Stresleri ve Deplasmanları. 

 

Ön yüz plağının doğrusal olmayan model ile çatlamayı gözönüne alarak modellenmesi sonucu rezervuar 

yükselmesi sırasında oluşan gerilmelerdeki değişimlerin çeşitli aşamalara göre şemaları Şekil 38´de 

verilmektedir. Görüldüğü gibi, dolgu yapımından sonra ön yüz inşaa edildiğinde (h=0, susuz durum) 

yukarıdaki duruma benzer olarak ön yüz doğrusal olarak değişen ve en alt noktasında 0.85 MPa değerine 

ulaşan bir basınç altındadır. Bu basınç su etkisinin plağı yukarı doğru kaldırması ile su seviyesi arttıkça 

azalacaktır. Su seviyesi 30m ye yükseldiğinde plağın çatlama mukavemetine gelinmiş olup, plak suyun daha 

yükseldiği anlarda artık mevcut gerilmeyi taşıyamayıp çatlamakta, ön yüzde olan gerilmeler yüzeyin daha 

ileri bölgelerine dağilmaktadır. Rezervuar seviyesinin 45 ve 60 m olduğu durumlarda çekme gerilmesinin 

yukarıya doğru ilerlediği ve giderek plaktaki basıncı azalttığı görülmektedir. Maksimum su seviyesi olan 81 

m´ye gelindiğinde ise şekilde görüldüğü gibi plak yüzünün ilk 45 m sinde çekme gerilmesinin çatlaklarla ara 

ara kendini bıraktığı çatlaklı bir yapı oluşmaktadır. Plağın neredeyse bütünü çekmede çalışmakta olup bu 

çekmenin miktarı az olarak görülmektedir.  

 



 

Şekil 38 Rezervuar Yükselmesi Aşamalarında Ön Yüz Gerilmeleri 

Şekil 39´de Gergely-Lutz yöntemi ile beton plak üzerinde belirlenen çatlak genişlikleri verilmektedir. Plağın 

alt ucundaki betonarme demirlerinin üzerindeki gerilme rezervuar yükselmesi sırasında artmakta ve 

maksimum su seviyesinde akma seviyesine çok yaklaşmaktadır. Görüldüğü üzere plağın alt ucunda çatlama 

sebebi ile betonarme demirleri akma dayanımına yaklaşan çekme istemlerine maruz kalmaktadır. Bu 

aşamada maksimum çatlak genişliği ise aşağıda görüldüğü üzere yaklaşık 1 mm’dir. Gövdenin üzerinde 

oturan plakanın rezervuar dolması sonucu ilk üçte birinde çatlaklar görülmesi bu durumun önemli bir 

tasarım istemi olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Zira bu çatlaklar Foz de Aeria barajında olduğu gibi  

(Pinto ve diğerleri, 1985) rezervuar dolumunun ardından ciddi sızmalara (600 lt/s)sebep olabilir.  

 

  

Şekil 39 Su Dolumu Esnasında Beton Yüz Üzerindeki Gerilmeler Ve Kırılma Genişlikleri. 



4.2. Dinamik Davranış 

Şekil 40’de rezervuar dolumunun ardından uygulanan depremin etkisiyle barajın tepe noktasının dikey ve 

yatay deplasmanları gösterilmiştir. Maksimum yatay deformasyon SD1 hareketi için 40 cm olarak 

gözlenmiştir. Kalıcı yatay deplasmanlar 5 cm’yi geçmemektedir.. Maksimum dikey deplasman 10 cm olarak 

gözlenmektedir. Şekil 40c’de plinte göre plağın alt ucunun davranışı verilmektedir. Görüldüğü üzere 

deprem öncesinde 1cm olan açılma, deprem sonrasında bütün hareketler için bir miktar azalmaktadır. 

Deprem hareketi plağı plinte yaklaştırmaktadır.  

 

 

Şekil 40 SD Sırasında Zaman Geçmişi Karşılığı. 

 
Şekil 41’de gösterilen baraj üzerindeki noktaların kesme birim uzamalarının zamana gore değişimi SD3 

depremi için Şekil 42a’da verilmektedir. Şekil 42b’de ise maksimum mutlak kesme birim uzamaları 

konturları yine SD3 depremi için gösterilmiştir. Bu konturlar zaman içindeki maksimum değerlerin zarf 

birleşimi olarak verilmekte olup, SD1 ve SD2 depremleri için de benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Görüldüğü üzere kesme birim uzaması özellikle barajın orta kısmında yüksek olarak elde edilmektedir. 

Yine bu kısımda kalıcı birim uzamalar görülmektedir. OBE depremleri gövdede en çok 0.3% civarında 

birim uzamaya yol açmaktadır. 



 

Şekil 41 Çokal Barajının Yüz Plakası ve Dolguda Seçilen Gözlem Yerleri. 

 

Şekil 42  SD3 için Kesme Birim Uzamaları Geçmişi ve Maksimum Kesme Birim Uzamaları 

 

Şekil 43’de plak üzerindeki farklı yüksekliklerdeki noktaların (SP1, SP2, SP3, SP4,Şekil 41) basınç 

gerilmelerinin zamana göre değişimi gösterilmektedir. Görüldüğü üzere aşağı seviyelerde (SP1 ve SP2) plak 

depremin başında çekme dayanımına ulaşmakta ve üstündeki basınç sıfıra inmektedir. Daha yukarı 

seviyelerde ise basınç ve çekme arasında değişen bir davranış görülmektedir; bu seviyelerde plak üzerindeki 

gerilmeler çekme dayanımına ulaşmamaktadır. 

 

  

Şekil 43 SD3 için Ön Yüz Üzerindeki Eksenel Gerilmelerin Değişimi. 

 



Deprem hareketleri sonrasında beton plak üzerindeki çatlakların son halleri Şekil 44’te gösterilmektedir. 

Deprem sonrasında çatlamanın krete  doğru ciddi biçimde yayıldığı söylenebilir. Ön yüz plağındaki çatlama 

durumu seçilen deprem hareketine göre çok değişiklik göstermemektedir, genelde trend benzer olarak elde 

edilmiştir. Deprem sonrası çatlak genişliklerinin rezervuar dolumundan sonraki durumla karşılaştırıldığında 

artmakta olduğu görülmektedir. Maksimum çatlak genişlikleri 1.00 mm civarına ulaşmaktadır.  

 

 

Şekil 44 Deprem Sonrası Ölçülmüş Kırılma Genişlikleri. 

 

Bu bölümde deprem sırasında baraj davranışının karakteristiğini inceleme açısından SD1, 2 ve 3 depremleri 

ile yapılan analizlerden bir takım örnekler sunulmuştur. Barajın deprem davranışının detaylı analizi bölüm 6 

ve 7´de sunulacaktır. 

 

4.3. Uzun Zaman Zarfında ÖYBKDB Davranışı 

ÖYBKDB´lerde baraj yapımından itibaren devam eden ve ancak çok uzun zaman sürecinde (10-30 yıl) 

stabil bir düzeye ulaşan uzun zamanlı deplasmanlar olağan olarak değerlendirilmektedir. Bir çok barajda 

ağırlıkla sünme etkileri nedeni ile kaya dolgunun özelliklerinin değişmesinden dolayı olduğu düşünülen bu 

sehim ölçülmüştür (Seo ve diğerleri, 2009). Uzun zamanlı deplasmanların bölüm 2´de sunulan sünme 

formülasyonu ile modellenmesi ile ön yüz plağı üzerinde değişen istem bu bölümde irdelenecektir. Şekil 

45´te önce rezervuar yükselmesi nedeni ile ön yüz plağında oluşan gerilme durumu sunulmakta, ardından 

kret sehimi cinsinden ifade edilen uzun müddetli deformasyonların artması sonucu plaka üzerinde 

gerilmelerin değişimi verilmektedir. Görüldüğü üzere Çokal Barajının ön yüz plağı rezervuarın ilk 

yükseltildiği zaman tamamen çekme gerilmesi istemi ile karşı karşıyadır. Zaman içerisinde gövdenin 

çökelmesi plaka üzerinde artımsal olarak bir basınç etkisi yaratmakta ve plaka üstündeki çekmeleri 

azaltmaktadır. Kretin baraj gövdesinin %0.3´ü miktarında sehim yaptığı (modelleme koşullarında barajın 

kati uzun müddetli deformasyonuna yaklaşan bir değerde) zamanda plağın %80´ine yakın bir bölgesinin 

basınca çalıştığı görülmektedir. Plinte yakın durumdaki kısım ise hala çekmede çalışmaktadır. 



 

Şekil 45 Ön Yüz Plağının Rezervuar Yükselmesinin Ardından Sünme Deformasyonları Nedeni 

ile Yüklenmesi 

 

Uzun zaman zarfinda sünme etkileri sonucu plak üzerindeki çatlamanın ve ön yüz donatısındaki 

gerilmelerin değişimi de Şekil 46´da sunulmaktadır. Görüldüğü üzere uzun müddette dolgunun 

deformasyonu plağın üzerindeki çatlakları azaltmaktadır. Bu tahmin bu tip barajlarda görülen davranışa da 

uymaktadır. Örnek olarak Brezilya´daki Foz de Areia Barajında rezervuar yükselmesi sonrası 600lt/s olan 

sızma miktarı, zaman içerisinde 200 lt/s değerine kadar azalmıştır (Pinto ve diğerleri, 1985).   

 

 

Şekil 46 Çatlak Genişliklerinin Zaman İçerisinde Değişimi 



4.4. Sonuçlar 

Bu bölümde örnek bir ÖYBKDB olarak seçilen Çokal Barajının kısa ve uzun zaman zarfında, statik ve 

dinamik yüklemeler altında genel davranışı incelenmiştir. Analiz sonuçları kısaca şöyle özetlenebilir: 

• Beton plağın alt ucundan başlayan çatlaklar rezervuar yükselmesinin sonunda plağın 1/3´üne 

yayılmaktadır. Bu aşamada plak üzerindeki maksimum çatlak genişliği 1 mm olarak elde edilmiş 

olup averaj çatlak genişliği ise 0.4 mm civarında tahmin edilmektedir. 

• OBE depremi yüklemesinde analizlerde beton yüz boyunca çatlamanın ilerlediği, ama maksimum 

çatlak açılmasında bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Ön yüz plağının alt tarafında elde edilen 

averaj çatlak genişliği krete doğru ciddi ilerlemektedir. Depremden sonra genelde bu sistemlerde 

görülen sızma artışı ile bu öngörü paraleldir. 

• Uzun zaman zarfında baraj gövdesinin sünme etkileri nedeni ile çökelmesi plakanın üzerindeki 

basınç etkilerini arttırmaktadır. Rezervuar yükselmesi sonucunda 1/3´üne kadar çatlayan ön yüzde 

bu sehim sonucu çatlaklı bölge azalmakta, rezervuar sonundaki duruma göre plaka üzerindeki 

çatlamış alan yarıya inmektedir. Çatlak genişliklerini de azaltan ve bazı çatlakların kapanmasını 

sağlayan bu etki uzun zamanlı sehim miktarının artması ile artmaktadır. 

• Genel hatları ile bu bölümde elde edilen averaj çatlak genişlikleri ÖYBKDB sistemler için verilen 

çatlak limitleri içindedir. Mori (1990)´da büzülme nedeni ile ön yüz plaklarında görülen çatlakların 

limiti 0.5 mm olarak verilmiştir.  

 

 

 



 

5. PARAMETRĐK ANALĐZLER (STATIK DURUM): 

 

Statik analizlerde ana hatları ile görülen davranış: 

1) Plağın çekmede çalıştığı, 

2) Çekme gerilmelerinin plağın alt bölümünde çatlaklara (sızmaya sebep olacak) neden olduğudur. 

ÖYBKDB sistemlerin ön yüz plağının tasarımı ülkemizde ve dünyada empirik bilgi ve tecrübe üzerine 

yapılmakta (Cooke, 1985), genelde önceki projelerden seçilen detaylar yeniden kullanılmaktadır . Son 30 

yılda genel trend ön yüzlerin incelmesi ve donatı oranının azalması yönüne doğru olup bu trend sonunda 

ilk rezervuar yüklemesinin ardından 1) bu barajların birçoğunda ciddi sızmalar görülmüş 2) bazı yüksek 

ÖYBKDB sistemlerde ön yüz göçmeleri yaşanmıştır (Johannesson and Tohlang, 2007, Marulanda ve 

Anthiniac, 2009). Bu sebeplerle bu bölümde dolgu özelliklerinin ve ön yüz tasarım parametrelerinin statik 

durumda ön yüz davranışına etkisi araştırılacak, bu konuda pratik kullanıcının yararlanabileceği öneriler 

sunulacaktır. 

 

5.1. Çokal Barajı 2 Boyutlu Parametrik Analizler – Kaya Dolgu Rijiditesi 

Çokal Barajının ön yüzünün davranışının bu safhada kaya dolgu rijiditesi ile olan ilişkisi ele alınmıştır. 

Bilindiği gibi kaya dolgu malzemesinin rijiditesi ve davranışı kaya tipi, sıkıştırma oranı, yapım metodu gibi 

etmenler yüzünden değişik olabilir. (Seo ve diğerleri, 2009, Fell ve diğerleri, 2005) Sıkıştırılma 

kullanılmayan 1960 öncesi kaya dolgu barajların büyük deplasmanlar ortaya çıkartıp bazılarının 

kullanılamayacak hale gelmesi dolgunun rijiditesinin ve sıkıştırmanın öneminin ortaya koymuştur (Kutzner, 

1997). Bu durumda, kayanın rijiditesi ve olabilecek değişik rijidite koşulları baraj ön yüzünün performansını 

irdelemek açısından oldukça önemlidir. Bu özelliklerde olabilecek değişme yani kayanın daha rijit veya 

daha yumuşak olması koşulları da Şekil 47´de verildiği gibi ele alınmıştır. Bu değişik malzeme özellikleri 

kaya dolgunun %50 daha rijit veya %50 daha yumuşak olması durumlarını modellemekte ve şekilde verilen 

üç eksenli simüle edilmiş test sonuçlarını oluşturmaktadır. Mavi çizgili davranış baraj içinde ortalama 

elastisite modünün 100 MPa olduğu duruma, turuncu çizgili davranış ise baraj içinde ortalama elastisite 

modülünün 25 MPa olduğu duruma tekabül etmektedir. Kırmızı ile verilen sonuçlar daha önce test 

sonuçlarına kalibre edilen sonuçlardır. 

 



 

Şekil 47 Kaya Modelinin Varsayılan Daha Rijit ve Daha Yumuşak Olma Durumu 

 

Kaya dolgunun rijiditesinin değişmesinin dolgu deplasmanını önemli ölçüde değiştirdiği görülmektedir. 

Şekil 48´de görüldüğü gibi dolgu ana aksında zayıf kaya dolgu malzemesi ile inşaat sonunda maksimum 80 

cm dikey, 20 cm yatay deplasman elde edilmiştir. Bu değerler en rijit dolgu öngörüsü için sırasıyla 20 cm ve 

5 cm civarına inmektedir. Rezervuar yükselmesinin bu deplasmanlara etkisinin minimum olduğu da 

aşağıdaki şekilde görülebilir.   

 

 

Şekil 48 Baraj Merkez Çizgisinde Rezervuar Dolumu Sonrası (EoI) ve İnşaa Sonrası (EoC) 

Durumları için Yatay ve Dikey Deplasmanlar  

 

Rezervuarın yükselmesi sırasında değişik rijitlikteki kaya dolgu üzerinde yer alan önyüz beton plakalarında 

oluşan gerilme değerlerinin değişimi aşağıdaki şekilde verilmektedir. Görüldüğü üzere inşaat sonu durumda 

en yüksek basınç gerilmesi en düşük rijiditeli kaya dolgu üzerinde oturan plakada görülmektedir. Bununla 

birlikte rezervuarın yükselmesi ile ilk kırılan plaka da bu plaka olmaktadır. Rezervuarın en yüksek durumda 

olduğu noktada ise plaka performansları arasında bir fark görülmemektedir. Belirtilmesi gereken önemli bir 

nokta ise en rijit kaya dolgu üzerinde oturan plakanın üzerindeki kırığın 50 m civarına uzanmasının ancak 



rezervuar maksimum seviyesine geldiği anda gerçekleşmesidir. Rezervuar daha az seviyede olduğunda bu 

plakadaki çatlak diğerleri kadar yukarıya ilerlememektedir. Son rezervuar seviyesinde ise gerilmeler çatlama 

ile birlikte birden azalarak kırılma bölgesini 50m´ye çıkarmaktadır. 

 

 

Şekil 49 Kaya Rijiditesi Varsayımları için Rez. Yükselmesi Sırasında Önyüz Gerilim Dağılımları  

 

Kaya dolgu rijiditesinin en önemli etkisinin plaka üzerinde oluşan çatlakların genişliğini tayin etmesi olduğu 

aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Aynı özelliklere sahip bir plaka en yumuşak kaya dolgu üzerine 

yerleştirildiğinde 2 mm´ye kadar çatlak genişliği gözlenebilmektedir. Kaya dolgunun rijitleştiği durumlarda 

bu çatlak genişliği azalmaktadır. Kullanılan en rijit kaya dolgu varsayımında çatlak genişliğinin 0.3 mm 

civarına kadar indiği görülmüştür (Şekil 50). 

 



 

Şekil 50 Değişik Kaya Rijiditesi Varsayımları için Önyüz Çatlak Genişliği  

 

5.2. Çokal Barajı 2 Boyutlu Parametrik Analizler – Plaka Tasarım Parametreleri 

Ön yüz plakasında tasarımcının değiştirmesi mümkün olan tasarım seçimleri beton mukavemeti, donatı 

oranı, plaka kalınlığı ve donatı pas payi yüksekliği olarak sıralanabilir. Bu etmenlerin baraj dolumu sırasında 

plaka performansına etkileri bu bölümde ele alınmıştır.  

Rezervuarın yükselmesi sırasında plakadaki gerilme dağılımları bu tasarım parametrelerinin 

değişimleri eşliğinde Şekil 51´de verilmektedir. Görüldüğü üzere beton dayanımının yükseltilmesi çatlak 

boyunun plaka üzerinde daha az yukarıya yayılmasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte 30 MPa ve 20 

MPa beton arasındaki fark kırığın 5 m daha ileri gitmesinin engellenmesi ile sınırlı kalmıştır. Donatı 

oranının çatlak boyuna etkisi bir trend önerecek kadar kesin olarak elde edilmemiştir. Plaka kalınlığının 

yüksek seçilmesinin ise çatlak ilerlemesini en ciddi şekilde engelleyen etmen olduğu Şekil 51c de görüldüğü 

gibi elde edilmiştir. Donatı pas payı yüksekliğinin plaka üzerinde çatlak ilerlemesine etkisi Şekil 51d de 

görüldüğü gibi kayda değer  değildir. 

 



 

Şekil 51 Değişik Önyüz Tasarım Parametreleri için Önyüz Gerilim Dağılımları 

 

Plaka üzerinde oluşan çatlak genişliklerine plaka tasarım parametrelerinin etkisi Şekil 52´de görülebilir. Az 

da olsa, beton dayanımının arttırılmasının oluşan çatlak genişliğini arttırdığı gözükmektedir. Bu davranış 

yüksek gerilme alabilen daha dayanıklı betonun bir anda kırılması ile çeliğe aktarılan gerilmenin daha 

yüksek olması ve bu nedenle daha yüksek çelik birim uzamaları elde edilmesi ile açıklanabilir. Donatı oranı 

Şekil 52b de görüldüğü gibi çatlak genişliğini en fazla etkileyen tasarım parametresi olarak ortaya çıkmıştır. 

Donatı oranının arttırıldığı miktarda çatlak genişliği azalmaktadır. Bu şekilde mevcut plaka için 0.15% 

donatı oranının kullanılamayacağı açıktır. Plaka kalınlığının maksimum çatlak genişliği üzerinde bir etki 

yaratmadığı ise Şekil 52c de görülmektedir. Yukarıda olduğu gibi beton donatı pas payı da çatlak genişliğini 

etkilememektedir. Donatının plağın üst yüzeyine ya da merkezine yerleştirmesi yapısal kriterlerden 

bağımsız olarak kullanım veya yapım şartlarına bağlı olarak seçilebilir. 

 



 

Şekil 52 Değişik Önyüz Tasarım Parametreleri için Önyüz Çatlak Genişlikleri 

 

5.3. Kar şılaştırmalı Değerlendirme 

Bu bölümde kaya dolguda ve plaka tasarımında olabilecek varyasyonlara göre plakanın davranışı hortum 

grafiği olarak adlandırılan bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Bu grafikte deterministik olarak kullanılan 

aralıklar içinde istenen istem değerinin değişimi bir çok değişik parametre için incelenebilir. Bir 

parametrenin değerleri bu aralıklar arasında değiştirilirken öbür parametrelerin değerleri ortalama 

değerlerinde tutulur. Örnek olarak beton mukavemeti 13 ve 30 Mpa arasında değiştirilirken baraj elastisite 

modülü, ön yüz kalınlığı, donatı oranı, vs. ortalama değerlerinde tutularak istemin değişme oranı hortum 

grafiğine yansıtılır. Bu yaklaşımla değişkenlerin hangisinin davranışı daha çok etkilediği izlenebilir, zira 

davranışı çok değiştiren bir değişkenin iki sınır değeri arasında istem parametresi de çok değişecektir. 

  Hortum grafiğinde plaka ile ilgili olarak istem değerleri çatlak uzaması ve maksimum çatlak 

genişliği olarak seçilmiştir. Hortum analizinde değişik parametreler için kullanılan aralıklar aşağıdaki 



tabloda sunulmaktadır. Bu istemleri etkileyen parametreler yukarıda kullanıldığı gibi baraj elastisite modülü, 

donatı oranı, beton mukavemeti, beton uzaklığı ve plaka kalınlığı ile birlikte ara yüz parametreleri de 

eklenmesi ile oluşturulmuştur. Arayüz parametreleri olan yüzey sürtünme açısı ve yüzey dilatasyon açısının 

istemleri nasıl etkilediği de bu grafiğe yansıtılacaktır. Analizlerde kullanılan aralıklar Tablo 1´de verilmiştir.  

 

Tablo 1 Hortum Analizinde Kullanılan Aralıklar 

 Alt Sınır Averaj Üst Sınır 

Baraj Elastisite Modülü (Eaveraj) 25 MPa 50 MPa 100 MPa 

Arayüz Sürtünme Açısı ( )φtan  0.5 0.7 0.9 

Arayüz Dilatasyon Açısı ( )ψtan  0.0 0.035 0.070 

Plaka Kalınlığı ( )t  30 cm 50 cm 80 cm 

Beton Dayanımı ( )cf ′  13 MPa 20 MPa 30 MPa 

Donatı Oranı 0.15% 0.3% 0.6% 

Pas Payı 5 cm 12.5 cm 25 cm 

 

Şekil 53a´da görüldüğü gibi etmenlerin plaka davranışa etkisi bir aralık içinde değerlendirilebilir. Rezervuar 

dolması sonundaki durumda çatlama bölgesinin büyümesini en çok etkileyen parametrenin beton kalınlığı 

olduğu görülmektedir (Şekil 53a). Baraj rijiditesi ve donatı oranın etkisinin de olduğu görülse de plaka 

kalınlığına göre bu etmenlerin etkisi göreceli olarak küçük olarak değerlendirilebilir.  

Şekil 53b´de ise maksimum çatlak genişliğinin değişik etmenlere göre değişimi verilmektedir. Bu 

istemi etkileyen en önemli parametrenin rezervuar yükselmesi durumu için baraj rijiditesi olduğu 

görülmektedir. Donatı oranı iki durumda da en önemli ikinci faktördür. Beton mukavemetinin de etkilediği 

bu istemde diğer parametrelerin etkisinin oldukça az oldugu dikkati çekmektedir. 

Đki istem değeri için de arayüz davranış parametrelerinin etkisinin sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 
*Önyüz plakasının toplam uzunluğu 143 m´dir. 

Şekil 53 Hortum Grafiği – Tasarım Parametrelerinin Çatlamaya Etkileri 



5.4. Sonuçlar 

Bu bölümde örnek bir ÖYBKDB olarak seçilen Çokal Barajının statik yükler için ön yüz ve kaya dolgu 

özellikleri değiştirilerek yapılan parametrik analizlerin sonuçları sunulmuştur. Analiz sonuçları kısaca şöyle 

özetlenebilir: 

• Donatı oranının değiştirilmesi çatlak genişliklerini ve dolayısı ile sızmayı azaltmak için en geçerli 

yöntem olarak gözükmektedir.  

• Baraj dolgusunun rijiditesi çatlak ilerlemesini ciddi olarak etkilememekle birlikte, çatlak 

genişliklerini ciddi değiştirmektedir. Daha yumuşak dolgu, daha geniş çatlaklar ve daha çok 

sızmaya sebep olacaktır. 

• Ön yüz plağının kalınlığının arttırılması ve ya dayanımının değiştirilmesi daha çok aralıklı daha 

geniş çatlaklara sebep olmaktadır, çatlamayı sınırlama etkisi bulunmamaktadır. 

• Donatının iki hatta veya tek hatta kesitin ortasına yerleştirilmesi analizlerde çatlaklar üzerinde ciddi 

etki yaratmamıştır. Donatının kesitteki yerinin davranışa etkisi çok az gözükmektedir.  

 



 

6. PARAMETRIK ANALIZLER (DINAMIK 

DURUM): 

 

Örnek baraj olarak seçilen Çokal Barajının dinamik davranışının tasarım özellikleri ve malzeme 

parametrelerindeki varyasyonlara göre değişmesi bu bölümde incelenecektir.  

6.1. Malzeme Özellikleri  

Kaya dolgu modeli parametrelerinde gradasyon nedeni ile mekanik özelliklerde oluşacak değişiklikleri 

modellemek için aşağıdaki değişikliğe gidilmiştir. Üç değişik gradasyonda, D25, D50 ve D80 olarak 

nitelenen dolgu tipleri üzerinde yapılan testlere göre yeni bir model kalibrasyonu yapılmıştır. D25, D50 ve 

D80 tipleri sırası ile 2.5, 5.0 ve 8.0 cm maksimum kaya boyuna sahip olan dolguları temsil etmektedir. Üç 

eksenli, üç değişik kıstırma basıncı altı altında yapılmış olan deneysel çalışmalarla (Varadarajan ve diğerleri, 

2003) kalibre edilmiş model performansı aşağıda karşılaştırılmaktadır (Şekil 54).  

 

 

Şekil 54 Modifiye Mohr-Coulomb Modeli ile Simülasyonlar 

 

Görüldüğü üzere dolgudaki maksimum parçacık büyüklüğü arttıkça hem rijitlik artmakta hemde göçme 

zarfı deviatör gerilme ekseninde yukarıya çıkmaktadır; yani eşitsel kayma açısı artmaktadır. En yüksek 

kıstırma basıncı altında yapılan testlerde D80 dolgusunun 6 MPa gerilmeye kadar çıkabildiği görülmekte, 

D25 dolgusu ise 3.5 MPa civarında platoya ulaşmaktadır. Bu grafikler CFRD dolgusunun mekanik 

özelliklerinin elde edilmesi için üç eksenli testlerin gerekliliğini ve doğru gradasyon üzerinde yapılmasının 

önemini göstermektedir. 



Deprem durumunda döngüsel yük altındaki davranışın modellenmesi için modifiye edilmiş bir 

Ramberg-Osgood formulasyonunun kullanılmıştır. (TNO DIANA, 2009) Denklem 7 ve 8 ile tanımlanan 

bu formulasyon döngüsel yükleme sırasında kaya dolgunun rijitlik kaybı ve sönümünü modellemeyi 

hedeflemektedir. Yükleme ve boşalma döngüleri bu modelde Masing kuralları ile tanımlanmaktadır 

(Kramer, 1996). Bu modelde elde edilen dinamik zarf eğrisi, statik zarf eğrisine uygun olarak simüle 

edilmiş olup model ve test karşılaştırmaları aşağıda verilmektedir (Şekil 55). 

 

 

Şekil 55  Değişik Gradasyon Dolgular için Dinamik Zarf Eğrileri 

 

6.2. Çokal Barajı 2 Boyutlu Parametrik Analizler – Kaya Dolgu Rijiditesi 

Kaya dolgunun rijiditesinin değişmesinin statik sonuçlara etkisi bir önceki bölümde incelenmiştir. Değişik 

rijitlikteki dolguların deprem yükü etkisi altında plakanın davranışını nasıl değiştirdiği de. Şekil 56´da 

verilmektedir. Görüldüğü üzere OBE depremi sonucunda plaka üzerindeki çatlakların ilerlemesi dolgu 

rijiditesi ile direk bir bağıntı göstermemektedir. Buna karşın zayıf dolgu üzerindeki plakta deprem sonrası 

maksimum çatlak genişliği 2.0mm civarı ile oldukça yüksek elde edilmektedir. Bununla birlikte daha rijit 

olan D80 dolgusu üzerinde oturan plakta çok az da olsa D50 dolgusuna göre daha geniş çatlakların 

görülmesi dolgunun plak davranışına etkisinin kompleks bir davranış olduğunu göstermektedir. Zira dolgu 

rijiditesi arttıkça periyot itibari ile deprem sprektrumunun hep azalan bölümüne denk gelecek bu yumuşak 

yapılarda istem artmaktadır.  

 



 

Şekil 56 Ön Yüz Gerilmeleri ve Çatlama Durumu 

 

Değişik rijitlikteki dolguların deprem sırasındaki davranışı da benzer elde edilmektedir. Dolgu kretinin 

yatay deplasmanı aşağıda verilmekte olup D25, D50 ve D80 dolguları için benzer hareket elde edilmiştir. 

Plint açılma deplasmanlarına bir parça fark olsa da davranış olarak yine benzerlik olduğu söylenebilir. 

 

 

Şekil 57 SD1 Depremi için Deplasman Sonuçları 

 

6.3. Plaka Tasarım Parametrelerinin Deprem Davranışına Etkileri 

Ön yüz plakasında tasarımcının değiştirmesi mümkün olan tasarım opsiyonları beton mukavemeti, donatı 

oranı, plaka kalınlığı ve donatı pas payi yüksekliği olarak sıralanabilir. . Ön plağının tasarımında ele alınmış 

olan değişik opsiyonlar Tablo 1´de sunulmuştur. SD1 depreminden sonra plaka üzerinde oluşan çatlaklar 

bu tabloda verilen opsiyonların modele yansıtılması ile yapılan analizlerle elde edilmiştir. Seçilen 



parametrenin değişik değerleri modellere yansıtılırken diğer parametreler yine medyan değerlerinde 

sayılmıştır.  

Şekil 58a´da görüldüğü üzere beton kalitesinin arttırılması plaka üzerinde deprem sonrasında daha 

yüksek çatlak genişlikleri elde edilmesine sebep olmaktadır. Daha yüksek dayanımlı beton kullanıldığında 

kırılma sonrası daha yüksek gerilme miktarları çelik üzerine dağıldığı için açılma miktarları daha çok elde 

edilmektedir. Donatı oranı, statik durumda olduğu gibi plak çatlamasını en çok etkileyen faktör olarak öne 

çıkmaktadır (Şekil 58b). Plak tasarımında 0.15% gibi az bir donatı kullanılması halinde deprem sonrasında 

plak üzerinde 5 mm´ye varan çatlaklar elde edilmiştir. Yüksek donatı oranı kullanılması halinde plak 

üzerindeki çatlaklar ciddi derecede azalmakta ve düzgün bir dağılım sergilemektedir. Plak kalınlığının 

arttırılması deprem sonrasında oluşacak çatlakların boyutunu arttırmaktadır, daha ince plaklara göre plak 

üstünde daha az noktada çatlak görünmesine rağmen, oluşan çatlakların genişliği daha fazla olarak elde 

edilmektedir (Şekil 58c). Donatının plaka içerisindeki yeri plaka davranışını en az etkileyen faktör olarak 

öne çıkmakta olup çatlak genişliğini ya da yayılmasını ciddi derecede değiştirmemektedir.  

Şekil 58´de sadece SD1 depremi için grafiksel olarak sonuçları verilen analizler, deprem hareketine 

bağlı olarak plak performansının nasıl değişeceğini incelemek için iki değişik deprem kullanarak 

tekrarlanmıştır. Plak hareketine tasarım parametrelerinin etkisini karşılaştırmak için yine hortum yaklaşımı 

kullanılmıştır. Hortum grafikleri seçilmiş iki davranış istemi için hazırlanmıştır. Đlk olarak yukarda da 

verildiği gibi plak üzerinde görülen maksimum çatlak genişliği ele alınmıştır. Daha sonra ise plak üzerinde 

oluşan çatlakların toplam büyüklüğü hesaplanmıştır, zira deprem sonrası sızmanın büyüklüğünü toplam 

çatlak genişliğinin belirlemesi daha muhtemeldir.  

Şekil 59´da değişik depremler için bu davranış parametrelerinin tasarım parametreleri ile nasıl 

değiştiği hortum şemaları ile verilmektedir. Görüldüğü üzere, maksimum çatlak genişliği genelde donatı 

oranı ve plaka kalınlığı tarafından belirlenmektedir.Beton dayanımı ve donatı yeri maksimum çatlak 

büyüklüğünü az oranda etkileyen faktörlerdir. Plaka üzerindeki toplam çatlak genişliğinde ise dolgu rijitliği 

de donatı ile birlikte önemli etmen olarak öne çıkmaktadır. Plakanın kalınlığı da bu davranışı etkileyen 

diğer bir önemli etken olup diğer parametrelerin etkilerinin sınırlı olduğu gözükmektedir. 

Şekil 59´un ilk bölümünde ayrıca modelde kullanılan baz sönüm oranının (2.5%) değişmesinin 

modele etkisi de gösterilmiştir. Bu değerin iki ve üç katına çıkarılması görüldüğü üzere maksimum ve 

toplam çatlak genişlikleri üzerinde önemli değişiklikler yaratmamakta, sadece bir miktar azaltmaya sebep 

olmaktadır. 

 



 

Şekil 58 SD1 Depreminden Sonra Plaka Üzerindeki Çatlak Genişlikleri 

 

6.4. Değişik Deprem Senaryoları Sırasında Baraj Performansı 

Çokal Barajının bir sonraki aşamada (144 yıllık depremler dışında) 475, 975 ve 2475 yıllık depremlerdeki 

performansı incelenmiştir. Bu analizlerde dolgu tipi olarak D80 gradasyonunda bir dolguya sahip olunduğu 

varsayılmış, plakanın donatı oranı da statik analizlerdeki iyi performansı nedeni ile 0.6% olarak 

öngörülmüştür. Diğer tasarım ve model parametreleri medyan değerlerinde kabul edilmiştir. 

Baraj kretinde 144, 475, 975 ve 2475 yıllık olaylar için elde edilmiş olan yatay ve dikey deplasman 

grafikleri Şekil 60´da verilmektedir. SD1 depremi için 25 cm yatay deplasman elde edilirlen, MCE 

depreminde bu değer 60 cm´ye çıkmaktadır. Kalıcı yatay deplasmanlar 5 cm´den az olarak elde 



edilmektedir. Maksimum dikey deplasman ise 144, 475, 975 ve 2475 yıllık olaylar için sırası ile 15 15, 20, 23 

and 27 cm olarak elde edilmiştir. Plinth ile olan açıklığın zamana göre değişmesi Şekil 60c´de verilmektedir. 

Deprem haraketinden sonra bu açılmanın kapandığı, ve kapanma miktarının hareketin büyüklüğü ile arttığı 

gözlenmektedir. 2475 yıllık olay için 1 cm civarında olan bu açıklık deprem sırasında tamamen 

kapanmakta, ancak sonra açık haline geri dönmektedir.  

 

 

Şekil 59 Değişik OBE Depremleri için Plak Üzerinde Toplam ve Maksimum Çatlak Genişliği 

 

 

Şekil 60  Değişik Dönüş Peryotlu Depremler için Deplasman Davranışı 



Baraj gövdesinde değişik depremler için elde edilmiş olan birim kesme uzamaları Şekil 61´dae 

verilmektedir. Bu grafikler zaman içerisinde her elemanın gördüğü maksimum kesme uzamalarının zarf 

eğrilerinin oluşturulması ile elde edilmiştir, dolayısı ile bir andaki birim uzamaları ya da deprem sonunda 

kalıcı olarak elde edilmiş olan birim uzamaları temsil etmemektedir. Görüldüğü üzere SD1 olayında 

gövdede görülen maksimum kesme birim uzaması 0.2% olarak elde edilmiştir. 475, 975 ve 2475 yıllık 

olaylarda bu birim uzamalar sırası ile 0.4 ve 0.6% civarlarına çıkmaktadır. Kalıcı birim uzamalar gövde 

ortasında görülmekte olup sınırlıdır. 
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Şekil 61 Dolguda Görülen Maksimum Kesme Birim Uzaması (Zarf) 

 

Plaka üzerindeki çatlama beklenildiği gibi kuvvetli depremlerde daha da ileri giderek krete kadar plakayı 

çatlatmaktadır (Şekil 62) .2475 yıllık depremde çatlamanın krete kadar ilerlediği ve hatta plakanın bir 

kısmının basınca girdiği görülmektedir. Bütün plağın çatlaması ile birlikte kuvvetli depremlerin plaka 

üzerindeki asıl kalıcı etkisi ise plak ortasına oluşan hasarın büyümesidir. Plak ortasında deprem büyüdükçe 

çatlak genişliği ciddi miktarda yüksek elde edilmektedir. 2475 yıllık depremde, 0.6% donatı kullanılan bu 

plakta maksimum çatlak genişliği 1mm´ye kadar çıkmıştır. Donatı oranının 0.6 kullanılması ile 144 ve 475 

yıllık depremler arasında çatlak genişliğinde fark elde edilmemesi de dikkat çekicidir.  



 

Şekil 62 Değişik Dönüş Peryotlu Depremler için Plaka Durumu  

 

Görüldüğü üzere ön yüz plakasının tasarımında özellikle donatı boyunun değişmesi ile çatlak miktarı 

sınırlanabilmektedir.   

6.5. Sonuçlar 

Bu bölümde örnek bir ÖYBKDB olarak seçilen Çokal Barajının deprem yüklemesi altında ön yüz ve kaya 

dolgu özellikleri değiştirilerek yapılan parametrik analizlerin sonuçları sunulmuştur. Analiz sonuçları kısaca 

şöyle özetlenebilir: 

• Deprem şiddetinin artması ile plaka üzerinde çatlak krete doğru yayılmaktadır. 2475 yıllık 

depremde plakanın tamamına yakınının çatlaklı olduğu söylenebilir. 

• 2475 yıllık depremde maksimum çatlak genişliği ciddi oranda artmış olarak elde edilmiştir.  

• Donatı oranının arttırılması dinamik durumda da çatlakları kontrol etmenin en etkili yolu olarak 

gözükmektedir. 

• Dolgunun rijiditesinin az olması dinamik durumda çatlakları etkilemektedir. Bununla birlikte etkisi 

donatı oranı ile kontrol edilebilecek düzeydedir. 

 



 

7. ÜÇ BOYUTLU DAVRANIŞ TETKĐKĐ: 

 

Çokal Barajının analizleri bu bölüme kadar iki boyutlu modellerle ele alınmıştır. Özellikle parametrik 

analizlerin iki boyutlu modellerle yapılmasının başlıca sebebi model büyüklüklerinin ve donanım 

gereksinimlerinin üç boyutlu modeller için caydırıcı boyutta olmasıdır. Sızmaya neden olacak plaka 

çatlamaları konusunda bilgi verebilse de, iki boyutlu analizler CFRD´ler için önemli olarak değerlendirilen 

1) derz açılmaları 2) derz sıkışmaları ve ezilmeleri 3) vadi kenarındaki davranışı doğası itibari ile 

yakalayamamaktadır. Bu nedenle bu bölümde üç boyutlu modellerle yapılan analizlerin sonuçları verilecek 

ve iki boyutlu analizlerle karşılaştırılarak CFRD davranışının kritik yanları irdelenecektir. Üç boyutlu 

modelmede dolgu tipi olarak D80 gradasyonu seçilmiş (Şekil 54) ve buna uygun malzeme özellikleri 

kullanılmıştır. 

 

7.1. Üç Boyutlu Sonlu Eleman Modeli 

Çokal Barajının üç boyutlu modelinde (Şekil 63) yaklaşık 65000 eleman ve 102000 düğüm noktası 

bulunmaktadır. Model 200000 serbestlik derecesine sahiptir. Çift Xeon Đşlemcili 24 GB hafızaya sahip bir 

bilgisayarda bu modelin paralel yöntemlerle çözülmesi 48-72 saat arası sürmektedir. 

 

 

Şekil 63 Çokal Barajının Üç Boyutlu Sonlu Eleman Modeli 

 

DIANA programında Çokal Barajının modellenmesi için barajın ana elemanlarını oluşturan plak ve gövde 

elemanları için sırası ile CT30S ve CTE30 isimli elemanlar kullanılmıştır. CT30S 6 nodlu üçgenel eğimli 

kabuk elemanıdır. CTE30 elemanı ise 10 nodlu 4 yüzeyli piramit katı eleman olup ikinci derece 

interpolasyon fonksiyonu ile tanımlanmıştır. Plak-plak ve plak yüzey bağlantıları sırası ile üç boyutlu alan 



arayüzleri (CT36I) ve çizgisel arayüzlerle (CL18I) gerçekleştirilmiştir. Kullanılan elemanların şemaları Şekil 

4´te verilmiştir. 

 

7.2. Rezervuar Dolumu Aşaması Baraj Davranışı 

Rezervuar yükselmesi sonucu plakanın davranışı iki ve üç boyutta benzer olarak elde edilmiştir. Đki boyutlu 

analizle karşılaştırmak için üç boyutlu modelin ortasından en geniş kesitten sonuçlar alınmıştır. Đki ve üç 

boyutlu modelde (en geniş kesitte) elde edilmiş dikey gerilmeler ve deplasmanlar Şekil 64´te 

karşılaştırılmaktadır. Görüldüğü üzere gerilmeler birbirine oldukça yakın olarak elde edilmiştir. Deplasman 

açısından ise deplasman hareketi aynı şekilde olsa da, üç boyutlu modelin daha rijit hareket ettiği 

görülmektedir. Đki boyutlu modelde gözönüne alınmayan vadi etkisinin bu duruma sebep olduğu 

düşünülmektedir. Düzlemsel birim uzama modellerinde olan sonsuz sınır öngörüsü bu modeli realistik 

olmayan bir şekilde daha yumuşak kılmaktadır. 

 

 

Şekil 64 İki-Üç Boyut Dikey Gerilmeler ve Deplasmanların Karşılaştırılması 

 

Üç boyutlu analizlerden bu kesitten elde edilen plaka üzerindeki gerilmeler ve çatlak genişlikleri Şekil 65´da 

iki boyutlu analizlerden alınan sonuçlarla karşılaştırılmaktadır. Görüldüğü üzere plakanın çatlama bölgesi, 

yani plintten sonraki ilk 60m, hem 2 boyutlu hem üç boyutlu modellerle benzer olarak tahmin 

edilmektedir. Đki boyutlu modelde bir integrasyon noktası yaklaşık 0.9 m´lik bir açıklıkta yer almakta, üç 

boyutlu modelde ise bu açıklık 2.0 m civarına yaklaşmaktadır. Bu model yoğunluğu farkı yüzünden iki 

boyutlu model plakada kırılmalardan dolayı olan gerilme yeniden dağılmalarını daha gerçekçi yansıtmakta, 

çatlak aralarında residüel çekme basınçlarını daha detaylı elde edebilmektedir.  



Çatlak açılmaları göz önüne alındığında iki ve üç boyutlu modelden benzer sonuçlar alındığı 

görülmektedir (Şekil 65b). Bununla birlikte üç boyut sonuçları plak üstünde iki boyutlu çatlama 

genişliklerinden daimi olarak daha az gözükmektedir. Đki boyutlu model yukarıda da belirtildiği gibi rijidite 

açısından üç boyuttan daha zayıftır. Özellikle statik durumda çatlama genişliğinin dolgu rijiditesi ile alakalı 

olduğu düşünülürse üç boyutlu modelde biraz daha az çatlak genişlikleri görülmesi anlaşılabilir.  

 

 

Şekil 65 2B-3B Modeller, Çatlak ve Gerilme Durumu Karşılaştırması 

 

Son olarak statik durumda rezervuar yükselirken plaka üzerindeki gerilmelerin durumu irdelenecektir. Đki 

boyutlu modelle elde edilemeyecek bu değişim plaka üzerinde kritik bölgeleri göstermeye (özellikle 

kenarlarda) ön ayak olacaktır. Şekil 66´de görüldüğü üzere plaka rezervuar dolumu öncesinde dikey yönde 

hafif bir basınç gerilmesi altındadır. Rezervuar yüksekliği arttıkça bu basınç gerilmesi azalmakta ve 

çekmeye dönmektedir. Maksimum su seviyesinde şekilde gri ile gölgelenen plaka bölgeleri çatlamakta ve 

gerilme taşımamaktadır. CFRD performansında en çok öne çıkarılan yatay basınç etkisi de bu şekilden 

irdelenebilir. Bu barajlarda geleneksel olarak plaka orta bölgesinde basınç oluşacağı için basınç derzleri ile, 

kenarlarda ise çekme oluşacağı için çekme derzleri ve su tutucuları ile donatılmaktadır. Ama görüldüğü 

üzere oluşan basınç bölgesi plaka ortasında plinte kadar genişlememektedir. Plakanın kenarlarından 

ortasına oluşan bu bölge vadi kenarlarında ve plintte oluşan çekme bölgesi ile sınırlıdır. Bu veriler çevresel 

derzlerde çekmelerin belirlendiği çeşitli barajlardaki ölçümlerle de uyumludur (Hunter ve diğerleri, 2003, 

Fitzpatrick ve diğerleri, 1973) Yani beklendiği gibi plaka ortasında barajın en kesitinde plinte yakın olan 

yerlerde basınç durumu oluşmamaktadır.  

 



 

Şekil 66 Plaka Üzerinde Yatay ve Dikey Gerilme Dağılımı 

 

7.3. Deprem Yükü için Baraj Davranışı 

Deprem etkilerinin iki ve üç boyutlu modelde karşılaştırılması ilk olarak SD1 depremi için yapılacaktır. 

Şekil 67´de SD1 depreminde iki ve üç boyutlu modellerden elde edilen yatay, dikey deplasmanlar ve plint 

açılmalarının grafiği verilmektedir. Görüldüğü üzere yatay deplasman iki modelde oldukça benzer olarak 

elde edilmektedir. Dikey deplasmanda benzer şekilde elde edilmekte, sadece iki ve üç boyutta statik 

analizden gelen fark nedeni ile iki davranış arasında sabit bir fark gözlenmektedir. Şekil 67c´de verilen plint 

deplasmanları da iki model için birbirine benzerdir. Burda öne çıkan faktör, iki boyut ila üç boyut arasında 

statik durumda plint açılması tahmininin farklı olmasıdır. Đki boyutta 1.0 cm civarı olarak elde edilen bu 

açılma, yine üç boyutlu modelde modelin daha rijit olması sebebi ile 0.7cm civarına inmektedir. Deprem 

sırasındaki davranışları ise yine oldukça benzer olarak elde edilmiştir. 

 



 

Şekil 67 İki ve Üç Boyutlu Modeller Deplasman Karşılaştırmaları 

 

Deprem sonrasında plaka üzerinde iki ve üç boyutlu modellerden elde edilen gerilme durumu ve çatlak 

genişlikleri Şekil 68´da karşılaştırılmaktadır. Sonuçlar plakanın 0.3% donatılı olması durumu için alınmıştır. 

Đki boyutlu model deprem sonrası çatlama yayılmasını daha önce de belirtildiği gibi detaylı vermektedir. Üç 

boyutlu modelde ise plakanın neredeyse tamamında dayanım kaybı yaşandığı görülmekte, plaka üzerinde 

kalan residüel gerilmeler elde edilememektedir. Bununla birlikte iki modelde görülen çatlak büyüklükleri 

oldukça benzer olarak elde edilmiştir. Đki boyutlu modelden yine daha çok çatlak genişliği elde edildiği 

görülmektedir. Üç boyutlu modelde plağın orta noktasında oluşan maksimum çatlak 0.6 mm civarında iken 

iki boyutlu modelde bu değer 0.8 mm olarak görülmektedir. 

CFRD barajlarda en önemli istem parametresi olarak değerlendirilen çekme derzi açılması Çokal 

Barajı için SD1 depreminde Şekil 69a´da verilmektedir. Bu deplasman hareketi maksimum açılmanın (0.6 

cm) yaşandığı noktada bu açılmanın zaman göre değişimi olup. Bu arayüzde residüel açılma yaklaşık 0.2 cm 

olarak elde edilmektedir. Derzdeki su tutucunun 5 cm´ye kadar elastik kalacak kapasitesi olduğu 

düşünülürse bu derzin oldukça güvenli tarafta olduğu anlaşılabilir. Şekil 69b´de görülen maksimum basınç 

ise yine plağın aşağı bölgesinde 6 MPa olarak elde edilmiştir. Depremin en kuvvetli süresinde elde edilen 

bu değer sonra tekrar çekmeye doğru dönmektedir. Bu davranış iki plağın güçlü hareket sırasında birbirine 

doğru hareket etmesi olarak açıklanabilir. 

 



 

Şekil 68  Plaka Gerilme ve Çatlak Durumu 

 

 

Şekil 69 Maksimum Basınç ve Açılma 

 

Plağın 0.6% donatılı olduğu durum daha büyük deprem hareketleri için incelenmiştir (Şekil 70).  Şekilde 

görüldüğü üzere OBE hareketinde yine iki ve üç boyut sonuçları benzer elde edilmektedir. 975 yıllık 



deprem hareketinde ise genel olarak çatlama davranışı benzer olarak elde edilse de maksimum çatlama üç 

boyutlu modelde plakanın aşağısında oluşmaktadır. 2475 yıllık depremde de üç boyutlu analizlerde 

plakanın ortasında çatlama artsa da maksimum çatlama plakanın aşağısında görülmektedir. Dolayısı ile 

kuvvetli depremlerde plakanın ortası için tahmin edilen çatlak açılması değerlerin iki ve üç boyutlu 

analizlerde farklı elde edildiği, bunun dışında iki ve üç boyut analizlerinden elde edilen plak çatlama 

sonuçlarının benzer olduğu söylenebilir. 

 

 

Şekil 70 0.6% Donatılı Plaka, Değişik Peryotlu Depremler Çatlama Durumu 

 

Plaka üzerindeki çatlakların genel dağılımı Şekil 71´de verilmektedir. Bu şekilde verilen çatlak genişlikleri 

elemanın üstündeki çatlak miktarının toplamını ifade etmekte olup, eleman çatlak birim uzamasının eleman 

boyutu ile çarpılması ile elde edilmiştir. Dolayısı ile herhangi bir çatlağın genişliği olarak 

değerlendirilmemelidir. Görüldüğü üzere çatlak davranışı değişik peryotlu depremlerde benzer olarak elde 

edilmekte, depremin kuvveti artıkça toplam çatlak genişliği artmaktadır. 975 yıllık depremde baraj 

ortasında sınırlı bir noktada, 2475 yıllık depremde de baraj ortasında geniş bir alanda çatlakların (iki 

boyutlu modellerde olduğu gibi) büyüdüğü görülmektedir. Şekil 71´de görülen önemli bir detay da 

çemberler ile işaretlenen çok yüksek birim uzama/çatlama noktalarıdır. 975 yıllık modelde plakanın sağ 

cenahında ortada, 2475 yıllık modelde ise plakanın sağ üst ve sol alt kısımlarında rastlanan bu bölgelerde 



plaka ezilmesi görülmektedir. Ezilme davranışı 975 yıllık depremle yüklenen model için daha detaylı olarak 

aşağıda incelenmiştir. 

 

 

Şekil 71 Plaka Üzerindeki Çatlakların Değişik Peryotlu Depremler için Dağılımı 

 

Şekil 72´de 975 yıllık deprem sırasında baraj plakası üzerindeki davranış örneklenmektedir. Görüldüğü 

üzere bu lokasyonda plakalar hareketin başlamasından yaklaşık dört saniye sonra birbirine çarpmakta, 

plaka stresi 25 MPa basınç dayanımını aşmaktadır. Bu dayanım aşıldıktan sonra plakaya yakın olan 

arayüzde de kalıcı deplasman olduğu gözükmektedir. Dolayısı ile plakanın ezilme etkisi ile derzde de 

problem yaşanmaktadır. 

 

 

7.4. Sonuçlar 

Bu bölümde örnek bir ÖYBKDB olarak seçilen Çokal Barajının statik ve dinamik yükler altında üç boyut 

etkileri hesaba katılarak davranışı incelenmiştir. Analiz sonuçları kısaca şöyle özetlenebilir: 

• Đki ve üç boyutlu modeller statik yükler altında çok benzer sonuçlar vermektedir. Đki boyutlu 

modellerden elde edilen plak çekme gerilmeleri model ağı kalitesi yüzünden üç boyutlu modelden 

daha detaylı olarak elde edilse de sonuçlar birbirine çok yakındır. 



 

Şekil 72 Plaka Ezilmesi ve Derz Açılması 

 

• Üç boyutlu modellerde statik ve dinamik durumda dikey derzlerde dikkati çekecek açılmalar 

bulunmamıştır. 2475 yıllık depremde bile dikey derz açılma istemleri bu derzlerin açılma 

kapasitelerinin oldukça altındadır. 

• Üç boyutlu modellerde literatüre (Fell ve diğerleri, 2003) uygun olarak barajın çevre derzlerinin 

hemen hepsinde açılma görülmüş, bu açılmalar maksimum 1cm ile sınırlı olarak elde edilmiştir. 

• Dinamik analizlerde kuvvetli depremlerde plak ortasında elde edilen çatlak miktarları dışında iki ve 

üç boyutlu analizlerden benzer sonuçlar elde edilmiştir. Đki boyutlu analizler kuvvetli depremlerde 

plakanın orta bölgesinde üç boyutlu analizlere göre çok daha yüksek çatlak açılmaları tahmin 

etmektedir. 

• Üç boyutlu dinamik analizlerde bu tip barajlar için önemli olan riskin genel kanının aksine dikey 

derz açılması değil, dikey derzde plakların birbirine vurması ve beton ezilmesi olduğu anlaşılmıştır. 

Betonun ezilmesi sonucu dikey derzlerde ciddi hasar ve kalıcı deformasyonlar oluşmaktadır. Bu 

öngörü şu ana kadar en yüksek deprem yükünü görmüş ÖYBKDB olan ZipingPu Barajının ön 

yüzünden elde edilen deprem sonrası verileri ile de desteklenmektedir (Chen ve Han, 2009).   

 



 

8. ÖN YÜZ ÇATLAĞININ TAHMĐNĐ ĐÇĐN 

PRATĐK YÖNTEM OLUŞTURULMASI 

 

Beton yüzlü kaya dolgu barajların, yapımı hızlı ve kolay, kil dolgu barajların aksine sahada malzeme 

yetersizliğinden dolayı sıkıntısı olmaksızın inşa edilebilir olduğundan gelişmekte olan ülkelerde popülerliği 

giderek artmaktadır. Bu tip sistemlerin tasarımı tecrübe üzerine dayandırılmakta olup, benzer detaylar kaya 

dolgu tipinden ve sistem geometrisinden bağımsız olarak değişik sistemlere uygulanmaktadır. Bu tecrübeler 

üzerinde bir takım ampirik formüller üretilmiştir; genellikle tepe oturması ve tasarım amaçlı yüz plaka 

kalınlığını hesaplamak için bu formüller kullanılmaktadır. Bununla birlikte son yapılan yüksek barajlarda 

görülen davranış bu yaklaşımların tehlikesini ortaya koymuştur. Özellikle plakaların ilk su tutulması 

sırasında ciddi çatlaması bir kaç değişik barajda ani rezervuar boşaltması kararı alınmasına sebep olmuştur 

(Sobrinho ve diğerleri, 2007, Pinto, 2007, Johannesson & Tohlang, 2007).. Benzer şekilde kuvvetli bir yer 

ivmesi gören Çin`de ki ZipingPu Barajında da ön yüz plağı çatlamaları çok ciddi olmuş ve rezervuar 

boşaltılmıştır (Chen & Han, 2009).  

Özellikle yüksek barajlarda son zamanlarda görülen davranış bu barajların tasarımının ciddi analitik 

yöntemlerle desteklenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bir felaketi önlemekten öte, bir yüksek baraj 

rezervuarının boşaltılıp doldurulmasının elektrik veya sulama suyu açısından kaybı çok ciddi seviyelerdedir. 

Bu barajlar için analitik incelemelerin, ciddi saha ve laboratuar incelemeleri ile desteklenmesi de 

gerekmektedir. Bununla birlikte orta yükseklikte barajlarda ise ön yüz plağının boyutlandırılması için bu 

çeşit analizlerin yapılması endüstri pratiğinin ciddi olarak üstündedir. Doğrusal olmayan davranışın 

modellenmesi pratik mühendislik çerçevesinden uzakta ciddi bir bilgi birikimi gerektirir. Dolayısı ile bu 

projedeki çalışmalar gibi analitik çalışmalardan esinlenerek doğrusal olmayan analiz sonuçları üzerine basit 

tasarı yöntemleri bina etmek, en azından ön tasarım için empirik tecrübe ile elde edilen sonuçlardan öte, 

önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu bölümde önerilen kılavuz yöntem ön yüzü beton kaplı barajlarda en 

önemli performans göstergesi olan ön yüz çatlağının kontrolü için tasarlanmıştır.  

 

8.1. Yöntem 

Günümüzde kaya, kum-çakıl ya da kil dolgu sistemlerin deformasyon-gerilme analizlerini yapmak için iki 

boyutlu düzlemsel birimsel uzama elemanları ile çalışan sonlu eleman programları rutin olarak 



kullanılmaktadır (Plaxis 2D, Geo-Studio, SAP2000, vs.). Bu programlarla aşamalı analiz yapılması da 

mümkündür. Bu yazılımlarda kullanılan malzeme modelleri ise basit plastisite göçme yüzeyli, göçmeden 

önce elastik davranan modeller ya da Duncan-Chang (Duncan ve Chang, 1970) gibi doğrusal olmayan 

elastik modeller olup daha karmaşık plastisite modellerine genelde yer verilmemektedir. Birim uzama 

elemanı içeren bu tip programlarda kaya dolgunun tek bir elastisite modülü ile modellenmesi pratikteki 

mühendislerin sıkça kullandıkları bir uygulamadır. Bu uygulamalarda kaya dolgu üzerine kiriş elemanları ile 

elastik olarak bir plaka tanımlama kolaylıkla yapılabilir. Bu bölümde hızlı olarak yapılabilecek bu tip bir 

analizle plağın çatlamaya aday bölgelerini tahmin edebilmek için bir prosedür geliştirilecektir.  

 

 

Şekil 73 Elastik Sonlu Elemanlar Modeli 

 

Kaya-dolgu ve üzerindeki plakanın rezervuar yükü ile yüklenmesi önceki bölümlerde görüldüğü gibi 

plakanın alt bölümünde dayanımın aşılması ile çatlamalara sebep olmaktadır. Bu bölümde kullanılması 

önerilen tamamen elastik olarak kullanılan basitleştirilmiş modelde ise rezervuar yükünün plaka üzerinde 

çekme gerilmelerine sebep olduğu görülmektedir. Şekil 74´de görüldüğü üzere basitleştirilmiş elastik model 

çekme bölgelerini kabul edilebilir düzeyde tahmin etmektedir. Bu bölümde geliştirilecek yöntemin amacı 

bu basitleştirilmiş yöntemin daha önceki bölümlerde kompleks doğrusal olmayan davranışı simüle eden 

analiz sonuçlarına uyarlanması ile pratik bir analizle plağın çatlayan bölümünün ve bu bölümdeki çatlak 

genişliğinin belirlenmesidir.  

 

 

Şekil 74 Basitleştirilmiş Model Davranış Tahmini 

 



Bu basit analiz metodunun kompleks sonuçlara uyarlanması için modelde kullanılacak bir çok faktörün 

çatlama davranışına etkisinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple aşağıda verilen tabloya uygun 

olarak doğrusal olmayan modellerle bir çok değişik parametre için plaka durumunu gösteren analizler 

gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerde ana parametreler olarak kaya dolgu rijiditesi, beton plakanın kalınlığı ve 

çekme dayanımı ve plakanın içindeki donatı oranı seçilmiştir. Yapılan analizlerde kullanılan modellerin 

malzeme özellikleri, donatı yüzdeleri ve plaka geometrileri Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Analizlerde Kullanılan Modellerin Malzeme Özellikleri, Donatı Yüzdeleri ve Plaka Kalınlıkları 

15 17000 0.5 13 1.3 0.3

15 20000 0.5 20 1.6 0.3

15 26000 0.5 30 1.9 0.3

15 30000 0.5 35 2.1 0.3

30 26000 0.5 30 1.9 0.3

30 30000 0.5 35 2.1 0.3

50 20000 0.8 20 1.6 0.3

50 26000 0.5 30 1.9 0.3

15 17000 0.3 13 1.3 0.6

30 17000 0.3 13 1.3 0.6

30 30000 0.3 35 2.1 0.6

30 17000 0.5 13 1.3 0.6

30 20000 0.5 20 1.6 0.6

50 17000 0.5 13 1.3 0.6

50 20000 0.5 20 1.6 0.6

Donatı Oranı, ρ ρ  ρ  ρ  
[%]

Kaya Dolgu için Elastisite 

Modülü, E r  [MPa] 

Beton Plaka'nın 

Kalınlığı, t  [m]

Beton Plaka için Elastisite 

Modülü, E c  [MPa]

Beton Basma 

Dayanımı, f c  [MPa]

Beton Çekme 

Dayanımı, f ct  [MPa]

 

 

Bu basit prosedürün şu adımlarla gerçekleştirilmesi önerilmektedir. 

1) Çatlak bölgesinin yapılan analizdeki gerilmelerden tahmin edilmesi, 

2) Çatlak miktarının yapılan basit analizde elde edilen gerilmelere göre basit denklemlerle 

tahmin edilmesi. 

Elbette bu kolaylık akademik çalışmayla pekişmiş, kullanılabilirliği uygun bir pratik yöntem olmak 

zorundadır. Kullanılacak pratik yöntemin geliştirilmesinde, tasarımcılarca da kullanılmakta olan, basit sonlu 

eleman programı (SAP2000) kullanılmış ve sonuçları daha önceden doğrulanmış detaylı analiz sonuçlarıyla 

karşılaştırması yapılmıştır. 

 

8.2. Kalibrasyon Sonuçları 

Kalibrasyonun ilk bölümünde karmaşık analizlerden elde edilen çatlama bölgesinin başlama noktası, basit 

analizde elde edilen gerilme değerlerine yansıtılmış, bu noktada basit analizlerden çekme istemi 

kaydedilmiştir. Bu çekme isteminin beton plakanın çekme dayanımına bölünmesi ile birlikte bir gerilme 

oranı (G.O.) parametresi tanımlanmıştır. G.O. öngörülen donatı yüzdesi (ρ), beton çekme dayanımı (fct) ve 



donatı çekme dayanımıyla (fy) kullanılarak elde edilmektedir. Detaylı sonlu eleman modellerinden alınan 

sonuçlara göre kullanılacak G.O. için basit bir empirik formül önerilmektedir (2). Bu doğrusal yaklaşım 

denklem (23) ile elde edilebilir. 

 

 

Şekil 75 Belirlenecek Çatlak Bölgesini Belirleyen Oranın, Malzeme Özellikleri ve Donatı 

Yüzdeleriyle Kıyası 

 

f
f

c

yOG
ρ

8.463.0.. +=
 

(23) 

Çatlak bölgesini belirleyen gerilme, betonun çekme dayanımı ile bu oranın çarpımından elde edilecektir. Bu 

gerilmenin plakanın üzerinde yakalandığı nokta çatlak bölgesinin uzunluğunu tespit etmekte kullanılır. 

Gerilme oranının kullanılması ile çatlak genişliğinin bulunması Şekil 76´da gösterilmektedir.  

ctcrk fOGf ..=  (24) 

Bu denklemde crkf  çatlak bölgesini sınırlayan elastik gerilim, ctf  betonun çekme dayanımı olarak 

tanımlanır.  

 

 

Şekil 76 Çatlak Bölgesinin Elde Edilmesi 

 



Çatlama bölgesindeki ortalama elastik gerilim ef , bu bölgedeki gerilmenin altında kalan alanın (Şekil 76) 

integralinin alınıp, plakanın çatlak bölgesinin uzunluğuna l c  bölünmesi ile bulunması ile elde edilebilir. ,  

l
f

c
e

l dxc

∫= 0
σ

 

(25) 

Şekil 77’da karmaşık analizlerden elde edilen plaka üstündeki maksimum çatlak genişliğinin, karşılık gelen 

basit analizlerden elde edilen elastik gerilmenin donatı yüzdesiyle çarpımının beton basma dayanımına 

oranıyla kalibrasyonu gösterilmiştir. Bu kalibrasyon sonucu denklem 26 elde edilmiştir. Bu denklem donatı 

oranının artması ile basit bir şekilde plaka üzerindeki maksimum çatlak genişliğinin ( w ) nasıl arttığını 

öngörmektedir. Bilindiği üzere betonarme yapıların tasarım ve yapım kurallarına (TS500, 2003) göre 

betonarme yapıların çatlak limitleri 0.1-0.4 mm ile belirlenmiştir. Bu denklemle elde edilecek çatlama 

genişliğinin 0.3 mm ile sınırlanması ön yüz plakasının işletme sırasında sızmayı yeteri derecede sınırlamasını 

ve beton içindeki donatının paslanma nedeni ile ileri zamanlarda fonksiyonunu kaybetmesini 

engelleyecektir. 

 

 

Şekil 77 Çatlak Kontrolü için Maksimum Çatlak Boyu ile Elastik Çekme Geriliminin Donatı 

Oranına Bölümünün Kıyası 

 

3.08.045.1 ≤−=
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f
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(26) 

 

8.3. Sonuç 

Yapılacak tasarımda ön yüz plağının detaylarının seçilmesi için çatlak miktarını sınırlama amacı ile 

yukarıdaki çalışmalar kılavuzluk yapacaktır. Tasarımcının ön yüzdeki istemleri elde etmesi için barajın en 

derin kesitini elastik sonlu elemanlar ile modellemesi gerekmektedir. Bunun nedeni, kaya dolgunun gövde 

üzerinde oluşturacağı tüm etkiyi oluşturacağı modelde uygulayabilmesidir. Detaylı analizlerin sonucunda 



çıkan çekme gerilmelerinin doğrusal elastik model ile tahmin edilebilmesi için kaya dolgunun modelde 

dikkate alınması gerekmektedir. Dolgu modelinde kabuk eleman kullanımı dolgu ile plaka arasında rijitlik 

matriksinin uyumlu olabilmesini sağlayacaktır. Plakanın plintte kontak bölgesinin sadece basınçta çalışan 

bağlantı elemanı ile modellenmesi barajın etek kısmının etkisini uygulayabilmemizi sağlayacaktır.  

Bu basit analizler plaka üzerinde statik anlamda en kritik durumu oluşturan ilk rezervuar 

yüklemesi için gerçekleştirilmelidir. Daha önceki çalışmalarda görüldüğü üzere, rezervuar tam doluyken 

plaka tamamen gerilme altında ve dolayısıyla çatlaklar rezervuar tam doluyken oluşmaktadır. Dolayısı ile 

modele rezervuarın maksimum su seviyesine isabet eden su yükü uygulanmalıdır.  

 Oluşturulacak modelde beton plakanın elastisite modülünü (Ec), kalınlığı ve donatı oranı seçilir. 

Bu değişkenler ile elde edilen çatlak yayılma bölgesi ve maksimum çatlak genişliğinin performans istemine 

göre kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu istemler yüksek olarak elde edildiği durumlarda gerekirse 

değişkenlerin değiştirilip tasarıma yeniden başlanması gerekmektedir.  Bu basit kılavuz yöntem kısaca Şekil 

78’de özetlenmektedir. 

Özetlemek gerekirse, yapılan elastik analizin, doğrusal olmayan davranış ile kıyaslamaları ile ortaya 

çıkan ve belirli güvenlik kısıtlamaları bulunan bu kılavuz yöntem, daha önce de söylendiği gibi sadece 

barajda oluşabilecek çatlakları ve bu çatlaklardan dolayısı ile oluşabilecek zarar ve sızmaları önleyebilmek 

içindir. Yapılan hesaplamalarla çıkan denklemler arasında bağıntı kurulmuştur. Yukarıda anlatılan kılavuz 

yöntem, ön tasarım için kullanılması tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte üç boyut etkisinin ciddi olduğu 

dar vadilere yerleşen barajlar için güvenli tarafta kalınan çatlak istemleri elde edilecektir. 

Yüksek/çok yüksek sistemler için bu yöntemin daha çok durum çalışması ile irdelenmesi 

gerekmektedir. Dolayısı ile bu sistemler için kullanılması önerilmemektedir. Detaylı deplasman gerilme 

analizleri özellikle kaya dolgu oturma durumunun ciddi olarak beklenebileceği ÖYKB sistemler için gerekli 

gözükmektedir.  
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9. SONUÇLAR 

 

9.1. Sonuç 

Son 36 aylık sürede altı altı aylık dönemde 8 aşamanın tamamlanması ile yürütülen projemizde 

ÖYBKDB`lerin statik ve dinamik yükler altında davranışları incelenmiştir. Bu çalışmalar sırasında dolgu 

davranışını simüle edebilmek için detaylı çok yüzlü plastisite modülü, beton-dolgu arayüzünün davranışını 

simüle edebilmek için detaylı bir sürtünme modeli, ön yüz plağının kırılmasını modellemek için de toplam 

birim uzama bazlı beton çatlama modeli kullanılmıştır. Bu davranışlar detaylı malzeme deneylerine göre 

kalibre edilerek modellemede gerçeklik hedeflenmiştir. Bu aşamadan sonra ön yüzü beton kaplı kaya dolgu 

barajların üzerindeki yapı-zemin etkileşimi etkisi araştırılmıştır. Detaylı iki boyutlu parametrik analizler ile 

baraj davranışına çeşitli faktörlerin etkisi irdelenmiş, pratik anlamda endüstride kullanılabilecek önerilere 

ulaşılmıştır. Üç boyutlu detaylı analizlerle de iki ve üç boyut modeller arasında hedeflenen karşılaştırma 

elde edilmiş, iki boyutlu relatif olarak daha az masraflı simülasyonların avantajları ve dezavantajları elde 

edilmiştir. Projenin son kısımında ise iki boyutlu basit sayılabilecek analizlerle bu sistemlerin seçilen 

çatlama hedefine göre tasarımını sağlayabilecek bir prosedür oluşturulmuştur. Bu metod, bu çalışmada 

kullanılan analiz metodundan daha basit malzeme ve eleman modelleri ile elde edilebilecek analiz 

sonuçlarına göre planlanmış olup, tasarımcıya şu ana kadar empirik yöntemler ve ya tecrübe ile belirlediği 

parametreleri performans parametresine göre belirleme sanşı sunmaktadır. Bununla birlikte özellikle bu tip 

barajların yüksekliği arttıkça elde edilen gerilmelerin ve deplasmanların, dolayısı ile de çatlakların çok 

artacağı unutulmamalıdır. Dolayısı ile 100-120 m üstündeki sistemlerde detaylı deformasyon analizi elzem 

gözükmektedir. 

 

Analizlerin sonuçları raporda verilen bölümlere göre şöyle özetlenebilir: 

• Yumuşak zemin üzerine yapılan ÖYBKDBlarda bu katmanın derinliğine göre sönüm oranı 

artacaktır. Katmanın sığ olması durumunda bu sönüm oranının yüksek olması beklenmemelidir. 

Katman derinliğinin şüpheli olduğu durumlarda Chopra´nın sönüm oranlarının güvensiz tarafta 

kalacağı düşünülmelidir. Özellikle baraj dolgusu ve temel rijiditesinin birbirine yaklaştığı 

durumlarda modellemede iki bölümün de kullanılması ve sınır koşullarının sağlanması gerçek 

sönüme yaklaşmayı sağlayacaktır. 

• Rezervuar yükselmesi ve işletme durumunda ÖYBKDBlarda sızmanın sebebi ön yüz betonunun 

çatlamasıdır. Analizler sonucunda ön yüz plağının çatlaması Çokal Barajında plağın üçte birine 

kadar yayılmış, maksimum ve averaj çatlak genişlikleri sırası ile 1 ve 0.4 mm olarak elde edilmiştir. 



Deprem yüklemesi sırasında bu çatlaklar plakta krete doğru ilerlemektedir. Barajın sünme 

davranışı ise bu çatlakların kapanmasına yardımcı olmaktadır. 

• Rezervuar yükselmesinin ardından bu barajlardan sızmanın az olmasını sağlamak için tasarımcının 

elindeki en geçerli yöntem donatı oranının arttırılması olarak gözükmektedir. Gövde dolgusunun 

rijiditesinin yüksek olduğu durumlarda bu çatlak genişlikleri azalmakta, gövde dolgusunun zayıf 

olduğu durumlarda artmaktadır. Ön yüz plağının kalınlığının arttırılması ve ya dayanımının 

değiştirilmesi daha çok aralıklı daha geniş çatlaklara sebep olmaktadır, çatlamayı sınırlama etkisi 

bulunmamaktadır. Donatının iki hat veya tek hat üzerinde yerleştirilmesinin çatlama üzerine etkisi 

çok sınırlı bulunmuştur. 

• ÖYBKDBlarda deprem yüklemesinin ardından statik durumda plinte yakın bölgede görülen 

çatlaklar krete doğru yayılmaktadır. 144 ve 475 yıllık dönüş peryotlu depremlerde ciddi bir yayılma 

görülmese de, çok kuvvetli hareketlerde çatlakların plağın tamamına yakınında oluştuğu 

söylenebilir. Donatı oranının güvenli seçimi yine böyle bir durumda çatlak genişliklerini ve sızmayı 

sınırlamak için en etkili yöntemdir. Dinamik durumda dolgunun mekanik özelliklerinin davranışa 

etkisi hakkında kesin görüş belirtmek mümkün değildir; zira dolgu rijiditesi sistemin peryotunu 

etkileyerek deprem yükünü değiştirmektedir. 

• Đki ve üç boyutlu modeller çalışma kapsamında karşılaştırılmış ve bu modellerden benzer sonuçlar 

elde edildiği görülmüştür. Üç boyutlu analizler sonucunda genel rasyonelin aksine bu barajlarda 

dikey derzlerdeki açılmanın ciddi risk oluşturmadığı görülmüştür. Sızma ve çatlaklar gövde 

plakalar üzerinde oluşmaktadır. Deprem durumunda da dikey derzleri ciddi biçimde açacak istem 

oluşmamış olup, çatlak yayılması gözükmektedir. Kuvvetli depremler altında sızmayı ve çatlamayı 

ciddi biçimde arttıracak etki dikey derzler ekseninde plakaların birbirine çarpması ve ezilmesi 

olarak gözükmektedir. 

 

9.2. Öneriler ve Endüstri Pratiğine Katkı 

Bu çalışmanın tasarım pratiğine katkısının şu başlıklarda olduğu düşünülmektedir. 

• Sızma miktarının sınırlanması için mevcut pratiğin aksine donatı oranının arttırılması önerilir. 

Özellikle yumuşak bir dolgu ile karşı karşıya kalındığı durumlarda donatı oranının arttırılması baraj 

performansını müspet yönde etkileyecektir. 

• Deprem riskinin yüksek olduğu durumlarda ciddi ezilme hasarının görülmemesi için plak 

kalınlığının arttırılması önerilir. Özellikle mevcut pratikte yüksekliğe göre kalınlığın değişmesi yani 

krete doğru kalınlığın azaltılması ön yüz plakasının en çok basınç gördüğü noktalarda plak 

kalınlığının ciddi derece az olmasına sebep olmaktadır. Deprem sırasında plakaların üzerinde çok 

büyük bir alan çatlayacaktır, ve sızmanın artması olasıdır. Ezilme ile oluşacak çatlaklardan lokal 

olarak tehlikeli olarak değerlendirilebilecek daha büyük akımların geçmesi mümkündür. 



• Bu çalışmada basit bir analiz yöntemi ile plak üzerinde rezervuar yüklemesinin ardından çatlayan 

bölge ve çatlak miktarını tahmin etmeye yönelik bir prosedür sunulmuştur. Bu prosedür ile 

endüstride çalışan bir mühendisin vakit ve beceri anlamında kullanamayacağı akademik odaklı 

karmaşık malzeme modelleri ve analiz yöntemlerini baz alarak ve bu yöntemlerle elde edilen 

sonuçlara benzeşme sağlanarak basit performans tahmini yapabilmek hedeflenmektedir. Pratikte 

çok kullanılan özel amaçlı ve basit ara birimli sonlu eleman programları kullanılarak bu çalışmada 

elde edilen detaylı sonuçlara benzer sonuçlar elde etmek için oluşturulan bu prosedür ile çatlak 

bölgesini ve genişliğini tahmin etmek için de bir takım empirik formüller üretilmiştir. Bu basit 

yaklaşımlar 100m üzerinde yüksekliği olan sistemler için kullanılmamalıdır. 

• Proje sonuçları, sonuç raporu ve makaleler D.S.I.´nin ÖYBKDBlar için oluşturulmasını planladığı 

tasarım ve analiz yöntemleri kılavuzuna önemli katkıda bulunmuştur. Böylece ülke mühendislik 

pratiğine ve standardına katkıda bulunduğu düşünülmektedir. 

• Proje süresinde uluslararası bilimsel dergilerde proje kapsamına dair iki makale basılmış, bir 

makale kabul edilmiş ve basım aşamasında ilerlemekte, diğer bir makale de izlem sürecindedir. 

Proje bulguları bir uluslararası, bir de ulusal konferansta sunulmuştur. Önümüzdeki aylarda bu 

bulgular iki uluslarası kongrede daha sunulacaktır. Bu açıdan proje kapsamında yer alan 

konferans/sempozyum katılım desteğinin proje bitim tarihinden önce kapatılması araştırmacılara 

büyük zorluk çıkarmaktadır. Zira herhangi bir sempozyum ya da konferansa 12-18 ay öncesi 

başlayan bir özet gönderme/ bulgu hazırlama / katılım süreci düşünüldüğünde, projenin son 

aşamalarında kristalleşen bulgular proje desteği ile uluslararası toplantılarda sunulamayacak 

zamanda kesinleşmektedir. Dolayısı ile bulguların sunulması, uluslararası mecrada tartışılması ve 

yeni araştırma konularının belirlenmesi amacı ile proje konferans desteklerinin proje bitim 

tarihinden 6 ay sonrasına kadar sağlanması önerilmektedir.  

 

9.3. Sonsöz 

Bu çalışma ile ÖYBKDBların çalışma prensibini anlamak ve davranışlarını irdelemede önemli mesafeler 

kaydedildiği düşünülmektedir. Türkiye´de ve dünyada bir ilk olarak bu barajların ön yüz çatlamalarını 

tahmine dair analizler yapılmış ve prosedürler geliştirilmiştir. Akademik ve pratik anlamda bu tip barajlarla 

ilgili uluslararası literatüre ciddi katkıda bulunulmuştur. Bu anlamda bu çalışmayı 36 ay boyunca 

desteklemelerinden dolayı TÜBĐTAK´a ve TÜBĐTAK Mühendislik Araştırma Grubuna müteşekkiriz. 

TÜBĐTAK MAG grubunda çalışma sırasında sorularımızı ve problemlerimizi yanıtlayan ve proje 

yürütülmesi açısından bize yardımcı olan Ufuk Bey´e de teşekkür ederiz. 
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