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Şev stabilitesi analizi 

Program: Şev Stabilitesi 

Dosya: Demo_manual_08.gst 

Bu bölümde, kritik dairesel yüzeyde ve poligonal kayma yüzeyinde (optimize edilmiş) şev 

stabilitesinin tahkiki açıklanmakta ve şev stabilite analiz yöntemleri arasındaki farklar 

gösterilmektedir. 

 

Uygulama 

Ağırlık duvarıyla tasarlanmış bir şev için şev stabilitesi analizi yapınız.  Bu, kalıcı bir tasarım 

durumudur.  Gerekli güvenlik faktörü SF = 1.50' dir.  Şevde yeraltı suyu yoktur. 

 

Uygulama şeması 

Çözüm 

Bu problemi çözmek için, GEO5 „Şev Stabilitesi“ programını kullanınız.  Bu kısımda problem 

çözümü için gerekli her adım açıklanacaktır: 

Analiz No1: dairesel kayma yüzeyinin optimizasyonu (Bishop yöntemi) 

Analiz No 2: tüm yöntemler için şev stabilitesinin doğrulanması 

Analiz No 3: poligonal kayma yüzeyinin optimizasyonu (Spencer yöntemi) 

Analiz sonucu 
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Geometri ve diğer parametrelerin girilmesi 

“Ayarlar” penceresinde “Seç Ayarlar” butonuna tıklayınız ve 1 numaradaki “Standart-güvenlik 

katsayıları”’nı seçiniz. 

 

“Ayarlar listesi” Penceresi 

“Arayüzler“ penceresinde “Aralıkları ayarlama” butonuna tıklayınız ve aşağıdaki resimde 

gösterildiği gibi koordinat aralıklarını giriniz. “En derindeki arayüz noktasına göre modelin 

derinliği” yalnızca görsel ekranın modele uygun ölçülerde olmasına yarar, analiz üzerinde hiçbir 

etkisi yoktur. 

 

 

“ Aralıkları ayarlama ” penceresi 

 

“Arayüzey ekle” butonuna tıklayarak tabaka arayüzlerini veya daha büyük doğrulukla arazi 

yüzeyini modellemek için aşağıda verilen koordinatları kullanınız. Her arayüzey için, arayüzeyin 

tüm noktalarını metin olarak ekleyiniz ve “Tamam arayüzey ekle” butonuna tıklayınız. 
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Arayüzey Nokta Koordinatları 

 

 

 

                                                  

  

 

                   “Arayüzeyler” Penceresi                                                              Metin olarak noktaları ekle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Arayüzeyler” Penceresi Oluşturulan 4 adet Arayüzey 
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“Zeminler” penceresinde ”Ekle” butonunu kullanarak açılan “Yeni Zemin Ekle” penceresinde 

aşağıdaki parametreleri kullanarak 3 adet zemin tipi tanımlayınız. Gerilme durumu tüm zemin 

tipleri için efektif kabul edilecek ve zemin tabakalanması dikkate alınmayacaktır.  

Zemin parametreleri tablosu 

Zemin 

(Zemin sınıflandırması) 

Birim Ağırlık 

ϒ [kN/m3] 

İçsel Sürtünme Açısı 

Φef [°] 

Zemin Kohezyonu 

Cef=[kPa] 

MG-Siltli çakıl, sert 

kıvam 

19,0 29,0 8,0 

S-F-sıkı kıvamlı kum  17,5 31,5 0,0 

MS-Siltli kum,sert 

kıvam, Sr>0,8 

18,0 26,5 16,0 

 

Not: Bu analizde, uzun dönemli şev stabilitesi tahkiki yapılmaktadır. Bu yüzden kayma kuvveti 

üzerinde etkili olan efektif zemin parametreleri ( efef c,
) kullanılacaktır. Zemin tabakalanması  

(zeminin bir yönde diğer yöne göre farklı parametreler içermesi) dikkate alınmayacaktır.   

 

“Zeminler” Penceresi-Eklenmiş 3 Yeni Zemin Tabakası 

 “Rijit Cisimler” penceresinde ”Ekle” butonunu kullanarak açılan “Yeni Rijit Cisim Ekle” çerçevesine  

ağırlık duvarını  birim ağırlığı 
30.23 mkN olan katı bir cisim olarak modelleyiniz.  Kayma 
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düzlemi bu cisimden geçemez, çünkü kayma dayanımı yüksek bir alandır (Daha fazla bilgi için 

YARDIM – F1). 

 

Rijit cisim ekleme penceresi 

 

“Rijit Cisimler” Penceresi-Yeni Rijit Cisim 
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“Atama” penceresinde alan numaralarını dikkate alarak “Zeminler” bölümünde tanımladığımız 

zemin parametrelerini modele atayınız.  

 

“Atama” penceresi 

“Ankrajlar”, “Çiviler”,“Donatılar”, “Pasif Kazıklar” ve “Su” pencerelerini atlayınız.  Şev, sismik 

olarak aktif olan bir bölgede yer almamaktadır.  Bu yüzden “Deprem” penceresinin bu analiz 

üzerinde hiçbir etkisi yoktur. 

Sonrasında , “Sürşarj” penceresinde ”Metinsel Olarak Ekle” butonunu kullanarak açılan “Yeni 

Sürşarjlar” penceresinde  arazide yer alan kalıcı olarak tanımlanmış bir şerit sürşarj oluşturunuz.   

 

Yeni sürşarjlar” penceresi 
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Not: Sürşarj parametresi şevin 1 m genişliğinde girilir.  Bunun istisnası konsantre yük’tür.   

Program burada analiz edilen profile yükün etkisini hesaplar (Daha fazla bilgi için  YARDIM–F1). 

 

“Aşama ayarları” penceresinde tasarım durumunu seçiniz. Bu uygulamada tasarım durumu “kalıcı” 

olarak varsayılacaktır.   

 

“Aşama ayarları” penceresi 

 

1.  Analiz – Dairesel Kayma Yüzeyi (Bishop) 

Başlangıç kayma yüzeyi verilerini gireceğiniz “Analiz” penceresini açınız.  Kayma yüzeyi verileri 

merkez (x,y) ve yarıçap koordinatları olarak girebilebilir ya da fare yardımıyla arayüze tıklayarak 

kayma yüzeyinin geçtiği 3 nokta seçilebilir.    

Not: Kohezyonlu zeminlerde dairesel kayma yüzeyi sık görülür.  Bunlar dairesel kayma yüzeyleri 

kullanılarak modellenir.  Bu yüzey, analiz edilen şevin kritik alanlarını bulmak için kullanılır.  

Kohezyonsuz zeminlerde şev stabilitesini doğrulamak için poligonal bir kayma yüzeyi kullanılarak 

analiz gerçekleştirilmelidir (Daha fazla bilgi için  YARDIM–F1). 

 

Kayma yüzeyini dairesel girdikten sonra metin olarak giriş sekmesini tıklayın ve açılan ekranda 

aşağıdaki görseldeki merkez ve yarıçapdeğerlerini girerek kayma yüzeyini oluşturun.  

 

 

 

Analiz parametrelerinde yöntemi Bishop ve Analiz tipini Optimizasyon olarak işaretleyin. Ardından 

“Analiz” butonuna tıklayarak analizi gerçekleştiriniz. 
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“Analiz” Penceresi – Bishop –dairesel kayma yüzeyinin optimizasyonu 

Not: Optimizasyon, en az stabil olan dairesel kayma yüzeyinin (kritik kayma yüzeyi) bulunmasını 

içerir.  Şev stabilitesi programındaki dairesel kayma yüzeylerinin optimizasyonu, tüm şevi analiz 

ettiği için çok güvenilirdir.  Bu yolla yapılmış; başlangıç kayma yüzeyleri farklı olan şevler için bile 

ayni kritik kayma düzlemleri elde edilmiştir.    

 

"Bishop" yöntemi kullanarak kritik kayma yüzeyi için belirlenen stabilite yeterlidir.    

   SF = 1.79 > SF = 1.50 YETERLİ 

2.  Analiz – Farklı Analiz Yöntemlerinin karşılaştırması 

 

Analiz araç çubuğunda + butonuna tıklayarak ikinci analizi ekleyiniz. 

 

 

“Analiz” Araç çubuğu 

"Analiz" penceresinde, Yöntemi "tüm yöntemler" ve analiz tipini "Standart" olarak değiştiriniz. 

"Analiz" butonuna tıklayınız. 
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“Analiz” Penceresi – Tüm yöntemler analiz sonucu 

Not: Bu yöntem kullanılarak, tüm yöntemlerden bulunan kayma yüzeyi, Bishop yöntemiyle 

gerçekleştirilen 1. analiz aşamasındaki kritik kayma yüzeyine karşılık gelir.  Daha iyi sonuç almak 

için öncelikle kullanılacak yöntem seçilmeli ve kayma yüzeylerinin optimizasyonu yapılmalıdır.   

Şev stabilitesi tahkiki (tüm yöntemler): 

Bishop:    SF = 1.79 > SF = 1.50 YETERLİ 

Fellenius / Petterson:  SF = 1.57 > SF = 1.50 YETERLİ 

Spencer:    SF = 1.75 > SF = 1.50 YETERLİ 

Janbu:    SF = 1.76 > SF = 1.50 YETERLİ 

Morgenstern-Price:   SF = 1.76 > SF = 1.50 YETERLİ 

 

Not:  Analiz yönteminin seçimi kullanıcının tecrübesine bağlıdır.  En çok kullanılan analiz 

yöntemleri dilim metotlardır.  Bu metotların içinden konservatif sonuçlar verdiği için Bishop 

metodu sık tercih edilir.   

Donatılı veya ankrajlı şevlerde diğer kapsamlı yöntemler (Janbu, Spencer ve Morgenstern-Price) 

tercih edilir.  Bu yöntemler dengenin tüm koşullarını sağlayarak şevin davranışını daha iyi 

tanımlarlar.   
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Tüm analiz yöntemleriyle şevi analiz etmek gerekli değildir (doğru da değildir).  Örneğin, Fellenius - 

Petterson İsveç yöntemi, çok konservatif sonuçlar verir.  Bu nedenle hesap sonucunda güvenlik 

faktörleri gerçekçi olmayacak kadar düşük çıkabilir.  Bu yöntemin popüler olması ve bazı ülkelerde 

şev stabilitesi analizi için kullanılmasından dolayı GEO5 yazılımının içinde yer almaktadır. 

3.  Analiz – Poligonal Kayma Yüzeyi 

Son adımda, üçüncü bir analiz ekleyiniz.  Orjinal dairesel kayma yüzeyini "Poligona çevir" 

butonuna basarak poligonal kayma yüzeyine dönüştürünüz.  “Poligona çevir” penceresinde ilgili 

sayıda parça ekleyiniz.  Bu örnekte poligon 5 parça ile tanımlanmıştır. 

 

                                    “Analiz” Penceresi – poligonal kayma yüzeyine çevirme 

 

“Poligona çevir” penceresi 

Analiz yöntemi olarak “Spencer”ı, analiz türü olarak “Optimizasyon”u seçiniz ve analizi 

gerçekleştiriniz. 
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“Analiz” penceresi – Spencer –poligonal kayma yüzeyi optimizasyonu 

Poligonal kayma yüzeyi için güvenlik faktörü değeri: 

SF = 1.52 > SF = 1.50 YETERLİ 

Not: Poligonal kayma yüzeyinin optimizasyonu aşamalı olup başlangıç kayma yüzeyinin konumuna 

bağlıdır.  Bu bakımdan farklı başlangıç kayma yüzeyleri ve farklı sayıda kesit ile çeşitli analizler 

yapmak daha doğru sonuçlar verecektir.  Poligonal kayma yüzeylerinin optimizasyonu, güvenlik 

faktörünün yerel minimumlarından etkilenebilir.  Bu yüzden gerçek kritik yüzeyin bulunması 

gerekir.  Bazen kullanıcı için başlangıç poligonal kayma yüzeyini optimize edilmiş dairesel kayma 

düzlemine benzer bir şekilde ve lokasyonda girmek  daha efektif olur. 
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Yerel minimumlar - poligonal ve dairesel kayma yüzeyi 

 

Not: Sıklıkla, kullanıcılardan kayma yüzeyinin optimizasyondan sonra "kaybolduğu" ile ilgili 

şikayetlerle karşılaşıyoruz. 
kPacef 0

  olan kohezyonsuz zeminlerde kritik kayma yüzeyi, şevin en 

dik eğimine karşı gelen yüzeye eşittir.  Bu durumda, zemin parametreleri değiştirilmeli veya kayma 

yüzeyinin geçemeyeceği kısıtlama verileri girilmelidir. 

Sonuç 

Optimizasyondan sonra şev stabilitesi: 

Bishop (dairesel - optimizasyon): SF = 1.79 > SF = 1.50 YETERLİ 

Spencer (poligonal - optimizasyon): SF = 1.52 > SF = 1.50 YETERLİ 

Ağırlık duvarıyla tasarlanmış şev, stabilite şartlarını sağlamaktadır. 

 

  


