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Deprem bölgelerindeki yer hareketinin silindirle sıkıştırılmış
beton (SSB) barajlar üzerindeki etkilerinin dikkate alınması
gerekmektedir. Bu çalışmada SSB barajların iki boyutlu deprem
davranışı geometri bakımından doğrusal olmayan davranış
dikkate alınarak incelenmektedir. Ayrıca, malzeme bakımından
doğrusal olmayan davranış da zaman tanım alanında yapılan
çözümlerde dikkate alınmaktadır. Çift yönlü ve çok yönlü
kinematik pekleşme modelleri malzeme bakımından doğrusal
olmayan analizlerde sırasıyla beton ve temel kayası için dikkate
alınmıştır. Rezervuar suyunun hidrodinamik basınç etkileri
Lagrange Yaklaşımına bağlı iki boyutlu sonlu sıvı elemanlarla
modellenmiştir Deprem analizlerinde viskoz sönümleyiciler
sonlu eleman model sınırlarında yansıtmayan sınır şartlarını
tanımlamak için kullanılmıştır. Sayısal çözümlere göre, yatay
yerdeğiştirmeler hidrodinamik basınç etkisiyle artmıştır. Ayrıca,
bunlar malzeme bakımından doğrusal olmayan analizlerde de
küçük de olsa bir artış göstermiştir. Bunun yanı sıra, asal gerilme
bileşenleri hidrodinamik basınç etkisiyle artarken, malzeme
bakımından doğrusal olmayan analizlerle azalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hidrodinamik basınç, Lagrange Yaklaşımı,
Kinematik Pekleşme Modeli, Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB)
Baraj, Viskoz sönümleyici.
Abstract
Ground motion effect on a roller-compacted concrete (RCC) dams
in the earthquake zone should be taken into account for the
most critical conditions. This study presents two-dimensional
earthquake response of Cine RCC dam considering geometrical

non-linearity. Besides, material non-linearity are also taken
into consideration in time-history analyses. Bilinear kinematic
hardening and multi linear-hardening model are used in the
materially non-linear analyses for concrete and foundation
rock. The dam–foundation–reservoir interaction is modeled by
the contact elements. Empty and full reservoir conditions are
considered numerical analyses. The hydrodynamic pressures of
the reservoir water are modeled with the fluid finite elements
based on the Lagrangian approach. In the earthquake analyses,
viscous dampers are defined in the finite element model to
represent infinite boundary conditions. Numerical solutions
indicate that the horizontal displacements increase by
hydrodynamic pressure. In addition to this, those also increase
by the effect of the materially non-linear response of the dam.
However, while the principle stress components increase by
the hydrodynamic pressure effect the reservoir water, those
decrease in the materially non-linear time-history analyses.
Keywords: Hydrodynamic pressure, Lagrangian approach,
Non-linear analysis, Roller-compacted concrete dam, Viscous
dampers.
1. Giriş
Silindirle sıkıştırılmış beton barajlar (SSB baraj) geleneksel
beton yapılar gibi tasarlanır. Fakat bu yapılarda yapım
yöntemleri ve beton dizaynı bakımından bazı farklılıklar vardır.
Silindirle sıkıştırılmış beton barajlarda ki yapım teknikleri
dolgu barajlarla karşılaştırılabilir. Bu teknikler yapılar için hızlı
yerleştirme ve ekonomik avantaj sağlar. SSB barajlar nispeten
kurudur, dayanıklıdır ve vibrasyon silindirleri, buldozerler ile
diğer ağır ekipmanlar kullanılarak harici titreşimlerle sıkıştırılıp
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kaba ve ince agrega içeren sıfır-slamplı beton malzemelerden
oluşur. SSB barajların mekanik özellikleri betonun sertleşmiş
halinde geleneksel beton barajlara benzemektedir [1].
Araştırmacılar genellikle SSB barajların termal (sıcaklık)
analizleri üzerine yoğunlaşmıştır, çünkü termal çatlaklar
mansap tarafına doğru bir sızma yolu oluşturur. Noorzaei vd.
[2] iki boyutlu sonlu eleman analizleri ile Kinta SSB ağırlık
barajının termal ve yapısal analizlerini yapmıştır. İnşaat
sahasında ki baraj gövdesi içerisine yerleştirilen ısıölçerler
kullanılarak ölçülen gerçek sıcaklık değerleri ile sonlu eleman
analizlerinden ölçülen sıcaklık değerlerinin oldukça uyumlu
olduğu gözlenmiştir. Jaafar vd. [3] baraj gövdesindeki sıcaklık
değerlerinin belirlenmesi için sonlu elemanlar metodu ile bir
temel bilgisayar kod programı geliştirmişlerdiler. Abdulrazeg
vd. [4] SSB barajların üç boyutlu termal ve yapısal analizlerini
gerçekleştirmişlerdir. Baraj gövdesinde ki çatlak gelişimini
önerilen çatlak indeksi ile belirlemişlerdir. Zhang vd. [5] üç
eksenli yeniden sonlu elemanlar ağı oluşturma yöntemi
ile soğuk bölgelerde ki silindirle sıkıştırılmış betonun
malzeme özelliklerini kullanılarak SSB ağırlık barajların ısıl
gerilmelerini ve sıcaklık alanlarını simüle etmiş ve analizlerini
gerçekleştirmişlerdir.
Bu çalışmada, geometri ve malzeme bakımından doğrusal ve
doğrusal olmayan analizler yapılmıştır. Çift yönlü ve çok yönlü
kinematik pekleşme modelleri malzeme bakımından doğrusal
olmayan analizlerde sırasıyla beton ve temel kayası için
dikkate alınmıştır. Çözümlerde rezervuarın boş ve tam dolu
durumları baraj-temel-rezervuar etkileşim sisteminde dikkate
alınmıştır. Rezervuar suyunun hidrodinamik basınç etkileri
Lagrange Yaklaşımına bağlı iki boyutlu sonlu sıvı elemanlarla
modellenmiştir. Ayrıca, temas-hedef eleman çiftleri bu modelde
rezervuar suyunun baraj ve temelle etkileşiminde kullanılmıştır.
Sayısal analizlerde, yansıtmayan sınır şartlarının temsil
edilebilmesi için sonlu eleman modelinin sınırlarında viskoz
sönümleyiciler tanımlanmıştır. Deprem analizlerinde, 1999
Kocaeli depreminin Düzce’de ölçülen deprem ivme kaydının
kuzey-güney ve düşey bileşenlerinden faydalanılmıştır.
Doğrusal ve doğrusal olmayan sismik analizlere göre, yatay
yerdeğiştirmeler ve asal gerilme bileşenleri hidrodinamik
basınç etkisiyle artmaktadır. Yatay yerdeğiştirmeler malzeme
bakımından doğrusal olmayan analizlerde de artış gösterirken
ve asal gerilmelerde ise azalmalar belirlenmiştir.
2.

Lagrange Yaklaşımı İle Baraj-Temel-Rezervuar
Etkileşim Formülasyonu

Wilson ve Khalvati [6] geliştirilen sıvı eleman formülasyonu
Lagrange yaklaşımına göre aşağıdaki gibi verilmektedir.
Bu yaklaşımda sıvının lineer elastik, viskoz olmayan,
dönmesi kısıtlanmış ve küçük yerdeğiştirmeler yaptığı kabul
edilmektedir. İki boyutlu sıvının gerilme-şekil değiştirme
ilişkileri matris formda,
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(1)

eşitliği ile verilmektedir. Burada P, C11 ve ev sırasıyla basınç
(ortalama gerilmeye eşit), hacimsel elastisite modülü ve
hacimsel şekil değiştirmeyi göstermektedir. Sıvının dönmeye
karşı rijitliği ceza yöntemiyle elde edildiği için [7], dönme ve
kısıtlama parametreleri gerilme-şekil değiştirme eşitliğinde
(1) bulunmaktadır. Bu eşitlikteki, Pz dönmeye ait gerilme, C22,
dönel yay rijitlik parametresi ve wz, z ekseni etrafındaki rijit
cisim dönmesidir.
Bu çalışmada sıvı sistemin hareket denklemleri enerji
prensibinden elde edilmektedir. Sonlu eleman yaklaşımı
kullanılarak, sıvı sistemin toplam şekil değiştirme enerjisi

1
ð = U Tf K f U f
e 2

(2)

olarak verilebilir. Burada Uf ve Kf sıvı sistemin düğüm noktası
yerdeğiştirme vektörünü ve rijitlik matrisini temsil etmektedir.
Kf sıvı elemanın rijitlik matrislerinin toplanması ile elde edilir:
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Burada, Cf (1) eşitliğindeki köşegen terimlere sahip olan sıvı
e
sistemin elastisite matrisidir. B f ise sıvı elemanın şekil
değiştirme-yerdeğiştirme matrisidir.
Sıvı sistemlerin önemli davranışlarından biri de, hacimde bir
değişim olmadan yerdeğiştirme yapabilmeleridir. Rezervuar
ve su depoları için bu hareket yerdeğiştirmelerin düşey olduğu
yüzey dalgaları şeklindedir. Sıvı yüzey dalgalarının etkisini
ve salınım davranışını, sıvının potansiyel enerjisi yardımıyla
tanımlamak mümkündür. Buna göre sıvı sistemin potansiyel
enerjisinin bu ikinci bileşeni,
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1 T
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2

(4)

şeklinde verilebilir. Burada, Usf ve Sf sırasıyla sıvı sistemin
serbest yüzey düşey yerdeğiştirme vektörü ve rijitlik matrisini
temsil etmektedir. Sf serbest yüzey sıvı elemanlarının rijitlik
matrislerinin toplamı ile elde edilir:

∑S
= ñ g∫ h
e
f

Sf =
S ef

f

A



T
e
h
d
A
s
s



(5)
Burada hs serbest yüzey sıvı elemanının interpolasyon
fonksiyonlarından oluşan vektördür. rf ve g sırasıyla sıvının
kütle yoğunluğu ve yerçekimi ivmesini göstermektedir. Sistemin
kinetik enerjisi,

T=
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Uf Mf U
f
2

(6)
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 ve M sırasıyla sıvı sistemin
şeklinde yazılabilir. Burada U
f
f
düğüm noktası hız vektörü ve kütle matrisidir. Mf sıvı elemanın
kütle matrislerinin toplamı ile elde edilir:
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Burada, H sıvı elemanın interpolasyon fonksiyonlarından
oluşan matristir. Eğer eşitlik (2), (4) ve (6) Lagrange denklemi
[8] kullanılarak birleştirilirse, sıvı sistemin hareket denklemi
aşağıdaki gibi elde edilir:

 + K * U = R
Mf U
f
f f
f

(8)

 , U ve R sırasıyla sıvı sistemin, yüzey
Burada K *f , U
f
f
f
rijitliğini içeren sistem rijitlik matrisi, düğüm noktası ivme
vektörü, düğüm noktası yerdeğiştirme vektörü ve zamanla
değişen düşüm noktası kuvvet vektörünü göstermektedir.
Sıvı eleman matrisleri oluşturulurken indirgenmiş integrasyon
mertebesi kullanılmaktadır [6].
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Eşitlik (8)’de verilen sıvı sistemin hareket denklemleri yapının
hareket denklemleri ile benzerdirler. Sıvı-yapı sisteminin
bağlaşık hareket denklemini elde etmek için arayüzey şartının
belirlenmesi gerekmektedir. Sıvının viskoz olmaması nedeniyle
sistemin arayüzeyinde yalnızca yüzey normali doğrultusundaki
yerdeğiştirmeler süreklidir. İlgili arayüzeyde pozitif yüzün
yapıda, negatif yüzün sıvıda olduğu kabul edilirse, sıvı-yapı
arayüzey sınır şartı,

U n− = U n+

(9)

şeklinde gösterilebilir. Burada Un arayüzeydeki yerdeğiştirmenin
yüzey normalindeki bileşenidir [9]. Arayüzey şartı kullanılarak,
sönüm etkilerini de içeren hareket denklemi,

 + C U

McU
c
c c + K cUc = Rc

(10)

olarak verilebilir. Burada Mc, Cc ve Kc sırasıyla ortak sistemin
 ,U
 , ve R sırasıyla
kütle, sönüm ve rijitlik matrisleridir. Uc, U
c
c
c
ortak sistemin yerdeğiştirme, hız, ivme ve dış yük vektörlerini
göstermektedir.
3. Çine SSB Barajın Sayısal Modeli
3.1. Çine SSB Barajı
Çine Barajı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2010 yılında
Aydın Şehrinin Çine İlçesinin yaklaşık 16 km güneydoğusunda
yaptırılmıştır [10]. Baraj Çine Çayı üzerine kurulmuştur. Bu
baraj silindirle sıkıştırılmış beton baraj tipinde projelendirilmiş
ve uygulanmıştır. Rezervuar suyu sulama ve enerji amaçlı
kullanılmaktadır. Baraj kreti 372.5 metre uzunluğunda ve 9
metre genişliğindedir. Barajın maksimum yüksekliği 136.5
metre olup genişliği ise 142.5 metredir. Barajın inşa edilmiş
haldeki görünüşü Şekil 1’de verilmektedir. Barajın yıllık toplam
güç üretim kapasitesi 118 GW’tır.

Şekil 1. Çine Barajının görünüşü
3.2. Çine Barajının Malzeme Özellikleri
Çine SSB barajının iki tabakalı zemin üzerinde bulunduğu
dikkate alınmıştır. Bu durumda DSİ’den alınan veriler de dikkate
alınarak barajın gövde ve temel kısımlarında analizlerde
kullanılan malzeme özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Çine SSB Barajının Malzeme Özellikleri (DSI, 2015).
Malzeme Özellikleri

Beton (Baraj)
Kaya (Üst Temel
Zemini)
Kaya (Alt Temel
Zemini)

Elastisite
Modülü
(GPa)

Poisson
Oranı

Kütle
Yoğunluğu
(kg/m³)

30

0.20

2530

28

0.19

2900

25

0.18

2800

3.3. Çine SSB Barajının Sonlu Eleman Modeli
Çine SSB Barajının en büyük kesitine ait temel zemini ve
rezervuar suyunun da bulunduğu iki boyutlu sonlu eleman
modeli Şekil 2’de verilmiştir. Sonlu eleman modeli rezervuarın
boş ve tam dolu durumları için oluşturulmuştur. Sonlu eleman
modelinde temel kayası iki tabaka olarak düşünülmüştür.
Tabakalardan ilki menba yüzünde baraj tabanından itibaren
37,73 m yüksekliğindedir, diğeri ise taban kotundan baraj
yüksekliği kadar aşağı indiği kabul edilmektedir. Temel zemini
temel ve mansap doğrultusunda baraj yüksekliği kadar, menba
doğrultusunda rezervuar suyu ile birlikte baraj yüksekliğinin üç
katı kadar uzatılmıştır.
Sonlu eleman modelinde, yansıtmayan sınır şartını dikkate
almak için sonlu eleman modelinin sınır bölgelerinde
viskoz sönümleyiciler tanımlanmıştır. Bunlar ANSYS
programında bulunan COMBIN14 yay-sönümleyici elemanlar
ile tanımlanmıştır [11]. Temel zemininde boyuna ve teğet
doğrultularında toplam 97 çift viskoz sönümleyici eleman
tanımlanmıştır. Bununla birlikte rezervuar suyu için
yalnızca boyuna (yatay) doğrultuda viskoz sönümleyiciler
tanımlanmıştır. Viskoz sönümleyici sabitleri [12] tarafından
önerildiği gibi hesaplanmıştır.
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G/Gmax

Malzeme bakımından doğrusal olmayan analizlerde, çift yönlü
kinematik pekleşme modeli (Şekil 3) baraj gövdesinin betonu
için kullanılmıştır. Bu amaçla, akma gerilmesi 1300 kPa ve Teğet
modülü 180277 kPa olarak dikkate alınmıştır. Bu malzeme
modeli, Von Mises akma kriterine uyan küçük şekil değiştirmeli
malzemelerin kullanımı için tavsiye edilir [11]. Temel zemininin
doğrusal olmayan davranışı da çok yönlü kinematik pekleşme
modeli (Şekil 4) ile belirlenmiştir. Bu eğri kaya malzemeleri için
Şekil 5’de gösterilen kayma modülü-kayma şekil değiştirme
ilişkilerine [13] bağlı olarak Şekil 6’deki gibi belirlenebilir [14].

G/Gmax

3.4. SSB Barajın Doğrusal Olmayan Davranışı

Damping Ratio (%)

1

5

0.8

4

0.6

3

0.4

2

0.2

1

0

Damping Ratio (%)

Şekil 2. Çine SSB barajının iki boyutlu sonlu eleman modeli

0

0.0001

0.0003

0.001

0.003

0.01

0.03

0.1

1

Shear Strain, γ (%)

Şekil 5. Kayalar için kayma modülü-kayma şekil
değiştirmesi ve sönüm oranı ilişkisi

Üst Zemin

Alt Zemin

70000

Gerilme (σ) kPa

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Şekil 3. Çift yönlü kinematik pekleşme modelinin gerilmeşekil değiştirme davranışı

0

0.0005 0.001 0.0015 0.002 0.0025 0.003 0.0035 0.004 0.0045
Şekil değiştirme, ε (%)

Şekil
6. Temel kayası için tek eksenli gerilme şekil değiştirme ilişkisi
4. Sayısal Analizler

Şekil 4. Çok yönlü kinematik pekleşme modelinin gerilmeşekil değiştirme davranışı

Bu çalışmada, boş ve dolu rezervuar durumları için yer
hareketine maruz SSB bir barajın iki boyutlu davranışı
incelenmiştir. Sayısal çözümlerde, deprem etkileri altında
yansıtmayan sınır şartlarını dikkate alabilmek için model
sınırlarında viskoz sönümleyiciler dikkate alınmıştır. Daha
sonra, zaman tanım alanında malzeme bakımından doğrusal ve
doğrusal olmayan analizler 1999 Kocaeli depreminin Düzce’de
ölçülen ivme kaydının kuzey-güney ve düşey bileşenleri için
uygulanmıştır [15]. Doğrusal ve doğrusal olmayan analizlerin
tümünde geometri bakımından doğrusal olmayan davranış
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da dikkate alınmıştır. Gerçekleştirilen sonlu eleman analizleri
sonucunda barajda oluşan maksimum yatay yerdeğiştirmeler
ve asal gerilme bileşenleri sunulmaktadır.
4.1. Yer Hareketi Etkileri
Bu çalışma, Çine SSB barajının yer hareketlerine bağlı olarak
gösterdiği deprem davranışını ortaya koymak için yapılmıştır.
Sayısal çözümlerde rezervuarın boş ve dolu olması durumları
dikkate alınmıştır. Analizlerde 1999 Kocaeli depreminin kuzeygüney ve düşey ivme bileşenleri kullanılmıştır (Şekil 7). Sismik
çözümler 27.185 saniye boyunca sisteme uygulanan ivme
kaydı ile yapılmıştır [15]. İvme kayıtlarının zaman aralığı 0.005
saniyedir. Doğrusal ve doğrusal olmayan analizlerde Ansys [11]
programı kullanılmıştır. Zaman tanım alanında yapılan dinamik
analizlerde Rayleigh sönümü tercih edilmiştir [16,17]. Ayrıca,
sayısal çözümlerde Newmark algoritması kullanılmıştır.
Seçilen barajda doğrusal ve doğrusal olmayan zaman tanım
analizlerine göre mansap ve menba yönündeki maksimum
yatay yerdeğiştirmeler ve maksimum asal gerilme bileşenleri
sunulmuştur.

a) Doğrusal analiz

b) Doğrusal olmayan analiz

Şekil 8. Maksimum yerdeğiştirmelerin yükseklikle değişimi
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a) Kuzey-güney bileşeni

a) Doğrusal analiz
b) Düşey bileşeni

Şekil 7. 1999 Kocaeli depremi ivme kayıtları.
4.2. Yatay Yerdeğiştirmeler
Malzeme bakımından doğrusal ve doğrusal olmayan analizlere
göre rezervuarın iki durumu için de SSB barajın menba
yüzünde yükseklik boyunca maksimum ve minimum yatay
yerdeğiştirmeler sırasıyla Şekil 8 ve 9’da gösterilmiştir.
Hidrodinamik basınç altında yatay yerdeğiştirmeler artmıştır.
Malzeme bakımından doğrusal olmayan analizlerde şu
görülmektedir ki rezervuarın dolu olduğu durumda her bir
doğrultuda bağlantılı yatay yerdeğiştirmeler artmaktadır.

b) Doğrusal olmayan analiz
Şekil 9. Minimum yerdeğiştirmelerin yükseklikle değişimi
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4.3. Asal Gerilmeler
Rezervuarın boş ve dolu durumlarına göre malzeme bakımından
doğrusal ve doğrusal olmayan analizler için SSB barajın
menba yönünde asal çekme ve basınç gerilmeleri sırasıyla
Şekil 10,11’de gösterilmektedir. Doğrusal analizler dikkate
alındığında maksimum asal çekme ve basınç gerilmeleri
hidrodinamik basınç altında meydana geldiği görülmektedir.
Malzeme bakımından doğrusal ve doğrusal olmayan analizler
mukayese edildiğinde doğrusal analizlerden elde edilen
sonuçlar daha büyüktür. Rezervuar suyunun dolu ve boş
analizleri karşılaştırıldığında ise rezervuar suyunun dolu olma
durumunda yapılan analizlerde elde edilen gerilme değerleri
daha büyüktür.

b) Doğrusal olmayan analizlere göre

Şekil 11. Asal basınç gerilmelerinin yükseklikle değişimi
5. Sonuçlar

a) Doğrusal analiz

b) Doğrusal olmayan analiz

Şekil 10. Asal çekme gerilmelerinin yükseklikle değişimi

Bu çalışmada, seçilen bir silindirle sıkıştırılmış beton barajın
malzeme bakımından doğrusal ve doğrusal olmayan analizleri
yer hareketi etkisi dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu
nedenle 1999 Kocaeli depremi ivme kayıtlarının yatay ve düşey
bileşenleri zaman tanım alanında gerçekleştirilen dinamik
analizlerde kullanılmıştır. Malzeme bakımından doğrusal
olmayan analizlerde, beton barajda çift yönlü kinematik
pekleşme modeli ve kaya temelde de çok yönlü kinematik
pekleşme modeli kullanılmıştır. Baraj-temel-rezervuar
etkileşiminde rezervuar suyunun baraj ve temel arayüzeyinde
temas-hedef eleman çiftleri kullanılmıştır. Dinamik analizlerde
rezervuar suyunun hidrodinamik basıncını dikkate alabilmek için
Lagrange yaklaşımına dayalı iki boyutlu sıvı sonlu elemanlar
dikkate alınmıştır. Deprem etkilerinin dikkate alındığı, dinamik
analizlerin gerçekleştirildiği sayısal çözümlerde yansıtmayan
sınır şartlarını temsil etmek için viskoz sönümleyiciler
kullanılmıştır. Gerçekleştirilen sonlu eleman analizlerine göre
bu çalışmadan aşağıdaki sonuçlar çıkartılmıştır:
•

Rezervuarın hidrodinamik basınç etkisiyle barajdaki
yerdeğiştirmeler ve asal gerilme bileşenleri artmaktadır,

•

Malzeme bakımından doğrusal olmayan analizlerde
asal gerilme bileşenlerinde azalma meydana gelirken,
yerdeğiştirmelerde küçük de olsa artış meydana gelmiştir,

•

Genel olarak asal çekme gerilmeleri asal basınç
gerilmeleriyle kıyaslandığında daha fazla hasar riski
içermektedir.
Bu çalışma ile ayrıca bazı öneriler de aşağıdaki gibi
sunulmaktadır:
Rezervuar suyunun hidrodinamik basıncı kritik gerilme
durumlarını elde edebilmek için dikkate alınmalıdır,
Depremin düşey bileşeni de İki boyutlu sismik analizlerde
kritik durumları elde etmek için dikkate alınmalıdır,
Geometri ve malzeme bakımından doğrusal olmayan
analizler sayısal çözümlemelerde daha güvenilir ve
emniyetli sonuçlar elde edebilmek için uygulanmalıdır.
Viskoz sönümleyiciler kullanılarak zamana bağlı yapılan
sayısal çözümlerde klasik analizlerden daha gerçekçi ve
emniyetli sonuçlar elde etmek için kullanılabilir.

•
•
•
•

•
a) Doğrusal analizlere göre
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