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Tek sıra ankrajlı dayanma duvarının tahkiki 

Program: Perde Kontrolü 

Dosya:   Demo_manual_06.gp2 

Bu bölümde, tasarımı yapılan tek sıra ankrajlı dayanma yapısının tahkiki açıklanmaktadır.  Duvarın 
boyutlandırması, ankrajların stabilitesinin ve yapının genel stabilitesinin tahkiki yapılacaktır. 

Uygulama 

Mühendislik Uygulamalar No.5 manuelinde tasarladığınız dayanma yapısını tahkik ediniz. 

 

Ankrajlı palplanş tasarım özellikleri – “Atama” Penceresi 

Çözüm: 

Bu örneğin çözümünde GEO5 Perde Kontrolü programı kullanılacaktır.  Çözümde uygulanacak 
adımlar:  

− 1.  İnşaat Aşaması: duvar geometrisinin girilmesi ve 2.5m derinliğinde kazı yapılması  

− 2.  İnşaat Aşaması: duvara ankraj yapılması 

− 3.  İnşaat Aşaması: 5.0m derinliğine kadar kazı yapılması 
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− Ankraj stabilitesi ve yapının genel stabilitesinin tahkiki, çelik kesitin (palplanş) 
boyutlandırılması 

1. İnşaat Aşaması 

Uygulamayı kolaylaştırmak için, bir önceki örnekten veri kopyalayabiliriz.  Perde Tasarımı 
programında üstteki araç çubuğundaki “Düzenle” menüsünden “Veriyi kopyala” seçeneğine tıklayınız.   

 

“Düzenle-Veriyi Kopyala” Penceresi 

Daha sonra Perde Kontrolü programında yine “Düzenle” menüsünden “Veriyi yapıştır” seçeneğini 
seçerek veriyi yeni örneğe yapıştırınız. 2. aşamada ankrajlar elle tanımlanacağı için tüm veriler 
yapıştırılmayacaktır. Yeni örnek için birçok veri mevcut olduğundan, çok fazla yeni veri girişi 
yapılmasına gerek kalmayacaktır. 

 

 

“Yapıştırılacak veri” Penceresi 

“Ayarlar” penceresinde “Seç Ayarlar” butonuna tıklayarak tekrar 5 numaralı standardı (Standart – 
EN 1997, DA3) seçiniz.  Basınca dayalı analizler seçeneğini “analiz ayarlarına göre azalt” olarak seçiniz.  
En küçük boyutlandırma basıncını göz önüne al seçeneğindeki katsayıyı 0.20 olarak bırakınız ve FE 
sayısını 30 olarak değiştiriniz. 
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“Ayarlar (basınç analizi)“ Penceresi 

Not: "Basınca dayalı analizler – azaltma’ seçeneği kullanıldığı durumlarda kısmi faktörlere göre 

veri parametrelerini azaltmaksızın limit basınçların analizini (aktif ve pasif) yapılabilmektedir.  Yapının 

gerçek davranışını tahmin etme konusunda daha iyidir ancak diğer yandan, EN 1997-1 standardına 

uygun değildir (Daha fazla bilgi için YARDIM – F1). 

 “Kh modülü” penceresine gelerek yatak katsayısını “analiz – Schmitt” olarak seçiniz.  Bu 
yöntem ile zemin yatak katsayısı, yapının rijitliğine  ve  ödometre modülüne bağlı olarak belirlenir 
(Daha fazla bilgi için YARDIM – F1). 

 

“ hk Modülü” Penceresi 

Not: Zemin yatak katsayısı, basınca dayalı yöntemler (Elasto-plastik non-lineer model) kullanılarak 

yapılan analizler için önemli bir veridir.  hk  değeri, aktif ve pasif basınçlara ulaşmak için gerekli 

deformasyonu etkiler (Daha fazla bilgi için YARDIM – F1). 

 “Malzeme” penceresinden yapı için uygun çelik sınıfını katalogdan seçiniz.  Bu örnekte EN 10248-
1: S 240 GP kullanılacaktır. 
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“Malzeme kataloğu – Yapısal çelik” Penceresi  

1.  İnşaat aşaması için “Kazı” penceresinet tıklayınız ve ilk kazı derinliğini 2.50 m olarak 
tanımlayınız. 

 

“Kazı” Penceresi – 1.  İnşaat Aşaması 

“Analiz”penceresine gittiğinizde, pencerenin sol tarafında yatak katsayısını sağ tarafında ise toprak 
basınçları ile deplasmanı görebilirsiniz (Daha fazla bilgi için, bknz.  YARDIM – F1). 



  

      5 

 

“Analiz” penceresi – 1.  İnşaat Aşaması 

2. İnşaat Aşaması 

Aşağıda veilen bilgilere göre yeni bir inşaat aşaması ekleyiniz.  Bu aşamada duvara ankraj 
tanımlanacaktır.  Bütün inşaat aşamaları için aynı veriler kullanılacağı için “Ayarlar”, “Profil”, “Kh 
modülü”, “Zeminler” ve “Geometri” pencerelerinde değişiklik yapmadan devam ediniz. 

“Ankraj” penceresini açınız ve “Ekle” butonuna basınız.  Zemin seviyesinden 1.5m derinlikte tek 
sıra ankraj tanımlayınız. Bu örnekte ankraj kontrolü yapılması hedeflenmediğinden ankraj türleri 
belirtilmeyecektir.  Ankraj parametreleri:  

− Ankrajın toplam uzunluğu: m10=cl  (kök boyu: m3=kl , serbest uzunluk: m7=l ) 

− Eğim: °= 15α  

− Ankraj aralığı: b=2.5 m 

Ardından ankrajın rijitliğini tanımlayacak parametreleri ve öngerme kuvvetini kN240=F  olarak 

giriniz (çap: mm32=d , elastisite modülü: GPa210=E ). 
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“Yeni Ankraj” Penceresi  

Not: Ankrajlı duvarlarda ankrajı farklı bir inşaat aşamasında uygulamak ve bir sonraki aşamada 

kazıyı yapmak daha avantajlıdır.  Bunun sebebi yatak katsayısının iterasyonudur: Ankraj ve kazı aynı 

aşamada modellendiğinde, hesaplama tutarsız hale gelip sonuç bulunamamasına neden olabilir. 

Not: Ankrajın rijitliği daha sonraki inşaat aşamalarında dikkate alınacaktır.  Yapıdaki 

deformasyonlar nedeniyle ankraj üzerindeki yükler değişmektedir (Daha fazla bilgi için YARDIM – F1). 

Modeldeki diğer parametrelerde değişiklik yapılmayacaktır.  2. Inşaat aşaması için analizi başlatınız. 
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“Analiz” Penceresi – 2.  İnşaat Aşaması 

Bir önceki görüntüde geometriye eklenen ankrajın, yapıyı zemine doğru ittiği görülebilmektedir. 
Ankrajın yakınındaki zeminin basıncı pasif basınç değerlerine kadar yükseltmekte ya da basınçların 
yeniden dağılımı yapıya etki eden toprak basınçlarını arttırmaktadır. 

3. İnşaat Aşaması 

Bu inşaat aşamasında kazının tamamı modellenecektir.  “Kazı” penceresini açınız ve kazının son 
derinliğini (5.0m) giriniz. 

 

“Kazı” Penceresi – 3.  İnşaat Aşaması 
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İç kuvvetlerin dağılımını ve ankrajlı yapıdaki deplasmanları görmek üzere analizi gerçekleştiriniz. 

− Maksimum kesme kuvveti: Qmaks=  73.92 kN/m 

− Maksimum moment:  Mmaks=  101.86 kNm/m 

− Maksimum deplasman:  umaks=20.9 mm 

 

“Analiz” Penceresi – 3.  İnşaat Aşaması  

 

 

“Analiz” Penceresi – 3.  İnşaat Aşaması (iç kuvvetler)  
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“Analiz” Penceresi – 3.  İnşaat Aşaması (yapıdaki deformasyon ve yapıya etkiyen basınç)  

Palplanşın Malzeme ve Kesit Tahkiki: 

“Boyutlandırma” pencresini açınız.  Yapıda gözlemlenen maksimum moment 101.86 kNm/m’dir.  
EN 10248-1: S 240 GP çelikten üretilen VL 602 tipi palplanşın %  50.2’lik kapasitesi kullanılmaktadır.  
Yapıdaki maksimum deplasman değeri de (20.9 mm) uygundur. 

 

“Boyutlandırma” Penceresi – 3.  İnşaat Aşaması (VL 602 tipi palplanşın toplam kullanım oranı)   
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Ankraj Stabilitesinin Doğrulanması 

Ankrajların stabilitesini doğrulamak için “İçsel Stabilite” penceresini açınız.  Tahkik sonuçlarından 
ankrajın içsel stabilitesinin yeterli olmadığı görülmektedir (izin verilen kuvvetin % 141.16’sı 
kullanılmaktadır).  Bu da, ankrajın zeminden sıyrılabileceği anlamına gelmektedir.   

 

“İçsel Stabilte” Penceresi – 3.  İnşaat Aşaması (sonuç: yetersiz)  

Ankrajın çok kısa olması bu duruma neden olmaktadır.  Bu nedenle 2.  Inşaat aşamasına gelerek 
“Ankraj” penceresinden ankrajın serbest uzunluğunu 9.5 metre olarak değiştiriniz.  Ankrajın toplam 
uzunluğu 12.5 m olacaktır.   
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“Ankrajı düzenle” Penceresi – 2.  İnşaat Aşaması 

3. İnşaat aşamasına tekrar döndükten sonra analizi gerçekleştirip “İçsel Stabilite” pencersine 
geçiniz.  Yeni tasarlanan ankrajın içsel stabilitesi yeterli bulunmuştur (izin verilen kuvvetin %  71.37’si 
kullanılmaktadır). 
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“İçsel Stabilte” Penceresi – 3.  İnşaat Aşaması (sonuç: yeterli)  

Yapılacak son işlem ise yapının stabilitesini kontrol etmektir.  “Dış Stabilite” butonuna tıklayarak 
Şev Stabilitesi programını başlatınız.  “Analiz” penceresinde “Analiz” butonuna tıklayınız.  Analiz 
sonuçlarına göre yapının stabilitesi yeterlidir. “Çık ve kaydet” butonuna tıklayarak “Şev Stabilitesi” 
programından çıkınız. 

 

“Dış Stabilite” Penceresi 
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Analiz Sonuçları 

Ankraj boyunu lc=12.5 m olarak değiştirdiğimizde iç kuvvetler, deformasyonlar ve toprak 
basınçlarında da değişiklikler meydana gelmiştir.  Son inşaat aşamasında bulunan sonuçlar:  

 

“Analiz” Penceresi 3.  İnşaat Aşaması (ankraj uzunluğu değiştirildikten sonra) 

− Maksimum kesme kuvveti: Qmaks=73.67 kN/m 

− Maksimum moment:  Mmaks=102.67 kNm/m 

− Maksimum deplasman:  umaks= 21.3 mm 

 

Tasarlanan palplanş duvar kontrol edilen bütün parametreler için yeterlidir:  

− Çelik Kesitin Kullanım Oranı: % 51.8                 UYGUN 

− İç Stabilite:   % 71.37                 UYGUN 

− Dış Stabilite:   % 82 Yöntem: Bishop  (optimizasyon)            UYGUN 
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