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1.1 DeepXcav Hakkında (Derin Kazılar Mühendislik Programı) 

 
DeepXcav derin kazıların tasarımında ve değerlendirilmesinde kullanılan kullanıcı dostu ve güçlü 

bir  yazılımdır.  Derin  kazıların  tasarımı  zaman  zaman  çok  karmaşık  bir  konu  olabilmektedir. 

Tasarımcı  kazı  davranışlarını  etkileyen  birçok  bilinmeyen  ve  faktörleri  hesaba  katmak 

zorundadır. Genellikle kazılarda tasarlanması gereken  iki sistem vardır: A  )  İksa Sistemi zemini 

de  içeren  destek  duvarı  (palplanş,  diyafram  duvar,  vb)  ve  B)  Destek  Sistemi  (iksa  duvarını 

desteklemek  amacıyla  kullanılan  payanda,  yatay  destekler  ve  ankraj  gibi  iç  veya  dış  kuşak 

sistemleri).  

 

Özellikle parametrelerin değiştirilmesi  gerektiğinde her  iki  sistem  için  ayrıntılı hesaplamaların 

yapılması çok zaman alıcı bir süreç olabilir. Ayrıca, güncel birçok yazılım derin kazı tasarımında 

gerekli  yapısal  ve geoteknik analizler  için entegre bir platform  sunmamaktadır.  Sonuç olarak, 

tasarımcı  kazı  sistemini  ve  yapısal  sistemi  ayrı  ayrı  analiz  etmek  için  çok  sayıda  yazılımı 

kullanmak  zorunda kalmaktadır. Sonlu eleman analizleri dışında, karmaşık  zemin profillerinde 

yanal  toprak  basınçlarını  hesaplayabilmek  için  çok  az  sayıda  teorik  çözüm  bulunmaktadır. 

Ayrıca,  tasarımcının  aynı  kazının  farklı  aşamalarındaki  analizleri  farklı  dosya  isimleri  ile 

kaydetmesi  gerekmektedir.  Sonuç  olarak,  tüm  süreç  gereksiz  bir  şekilde  karmaşık  bir  hale 

gelmekte  ve  zaman  kaybına  sebep  olabilmektedir.  DeepXcav  derin  kazılar  tasarımı  için  bu 

sorunların çoğunu ele alan ve yapısal ve geoteknik açıdan entegre bir platform sağlamaktadır. 

 

DeepXcav’in  geçerli  sürümü  hem  geleneksel  analiz  yöntemlerini  ve  hem  de  ayrık  eleman 

(zemin‐yay)  yöntemini  sunmaktadır.  Genellikle  geleneksel  analiz  yöntemleri  ile  gerçek 

davranışı doğru bir  şekilde öngörmede bariz sınırlamaların olduğu kabul edilmekle birlikte, bu 

yöntemler  sorunu  çerçevelemede  ve  sonlu elemanlar  yöntemleri gibi daha detaylı  yöntemler 

için geri kontrol sağlamada önemlidir. Zemin‐yay çözümleri gerçek duvar davranışı için daha iyi 

bir yaklaşım verebilir. DeepXcav’in büyüsü  ise geleneksel ve yay çözümlerini oldukça etkin bir 

şekilde gerçekleştirerek tasarımcının daha zaman alıcı sonlu eleman analizlerini gerçekleştirmek 

için yeterli zamana sahip olmasını sağlamasıdır. 
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1.2 Yazılım Uyumluluğu ve Kurulum 

 

DeepXcav Windows  (OS) XP, Vista ve 7  işletim sistemleri  ile uyumludur. Sabit sürücüde en az 

380 Mb boyutunda boş bir alan gerekmektedir.  

 

1.3 Destek & Teknik Yardım 

 

DeepXcav için Destek ve Teknik Yardım aşağıda verilen  internet sitemizde sunulmaktadır 

 

www.deepexcavation.com 

 

1.4 Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi 

 
"TERMS OF USE / LICENSE AGREEMENT" 

 

This  legal  document  is  an  agreement  between  you  (the  end  user)  and  Deep  Excavation.  BY  CONTINUING 

WITH/OPENING/DOWNLOADING  THIS  SOFTWARE  PROGRAM,  YOU ARE AGREEING  TO BECOME BOUND BY  THE 

TERMS OF THIS AGREEMENT, WHICH INCLUDES THE SOFTWARE LICENSE, SOFTWARE DISCLAIMER OF WARRANTY, 

AND HARDWARE LIMITED WARRANTY "collectively the "Agreement". 

 

This agreement constitutes the complete agreement between you and Deep Excavation. IF YOU DO NOT AGREE TO 

THE TERMS OF THIS AGREEMENT, DO NOT CONTINUE WITH THIS SOFTWARE PROGRAM. Promptly return or delete 

the software program (cd and jewel case) and other items that are part of this product to Deep Excavation, for a 

complete refund if a purchasing fee was charged.  

 

DEEP EXCAVATION ENGINEERING PROGRAM,"SOFTWARE LICENSE", APPLICABLE TO ALL VERSIONS  

 

THE LICENCE APPLIES TO PURCHASHED AND FREE OF PURCHASE VERSIONS OF THE DEEP EXCAVATION SOFTWARE. 

 

LICENSE.  In consideration of payment of  the LICENSE  fee, which  is a part of  the price you paid  for  this product, 

Deep Excavation, as Licensor grants to you, the LICENSEE, a nonexclusive right to use and display this copy of Deep 

Excavation Engineering Program, Software  (hereinafter  referred  to as "SOFTWARE" on a  single COMPUTER  (i.e., 
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with a single CPU) at a single location. Any "networking", namely operating this program on a "network" is strictly 

forbidden. You as a Licensee are strictly forbidden to operate, utilize, transfer, distribute, connect, network, link to, 

attach,  or  operate  in  any  manner  this  software  on  the  internet,  worldwide  web,  via  email,  any  website, 

networking,  any multimedia  device,  electronic  or  otherwise  or  any  form  of  electronic media whatsoever.  This 

includes but  is not  limited  to  the written materials,  results, output, or  resulting answers and/or printed matter 

without the prior written consent of Deep Excavation. Deep Excavation reserves all rights not expressly granted to 

LICENSEE.  

 

SOFTWARE OWNERSHIP. As the LICENSEE, you own the magnetic or other physical media on which the SOFTWARE 

is  originally  or  subsequently  recorded  or  fixed,  however,  Deep  Excavation  retains  title  and  ownership  of  the 

SOFTWARE recorded on the original disk copy(ies) and any subsequent copies of the SOFTWARE, regardless of the 

form or media  in or on which  the original and other copies may exist. This  License  is not a  sale of  the original 

SOFTWARE or any copy thereof. 

 

COPY  AND/OR MODIFY  RESTRICTIONS.  All  Licensed  Products  are  copyrighted  and may  not  be  further  copied, 

without the prior written approval of Deep Excavation except that You may make one copy for backup purposes 

provided  You  reproduce  and  include  the  complete  copyright  notice,  disclaimer,  etc.,  on  the  backup  copy. Any 

unauthorized copying is in violation of this Agreement and also a violation of the United States Copyright law. You 

may  not  use,  transfer, modify,  copy  of  otherwise  reproduce  the  License  Product,  or  any  part  of  it,  except  as 

expressly permitted in this End User License Agreement. 

 

USE RESTRICTIONS. As the LICENSEE, you may physically transfer the SOFTWARE from one computer to another 

provided  that  the  SOFTWARE  is used on only one  computer at  a  time. You may not electronically  transfer  the 

SOFTWARE  from one computer  to another over a network. You may not distribute copies of  the SOFTWARE or 

accompanying written materials to others. You may not operate, utilize, transfer, distribute, connect, network, link 

to,  attach,  or  operate  in  any manner  this  software  on  the  internet, worldwide  web,  via  email,  any  website, 

networking, any multimedia device, electronic or otherwise or any form of electronic media whatsoever. You may 

not modify, adapt, translate, reverse engineer, decompile, disassemble, or create derivative works based on the 

SOFTWARE.  In addition, you may not modify, adapt,  translate, or create derivative works based on  the written 

materials, results, output, or resulting answers and/or printed matter without the prior written consent of Deep 

Excavation. 

 

RESTRICTIONS  AGAINST  TRANSFER.  This  SOFTWARE  is  licensed  only  to  you,  the  LICENSEE,  and  may  not  be 

transferred to anyone without the prior written consent of DEEP EXCAVATION. Any authorized transferee of the 

SOFTWARE shall be bound by the terms and conditions of this Agreement.  In no event may you transfer, assign, 

copy, rent,  lease, sell, or dispose of the SOFTWARE  in any manner on a temporary or permanent basis except as 

expressly provided herein. 
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TERM. This End User License Agreement  is effective from the date of purchase by You or granting to you of the 

Licensed Product and shall remain in force until terminated. You may terminate this End User License Agreement 

at  any  time  by  destroying  the  Licensed  Product  together with  any  backup  copy  in  any  form made  by  You  or 

received by You. In addition, your right to use the Licensed Product will terminate if You fail to comply with any of 

the terms or conditions of this End User License Agreement. Upon such termination You shall destroy the copies of 

the Licensed Product in your possession. 

 

DISCLAIMER OF WARRANTY AND LIMITED WARRANTY 

 

THE  SOFTWARE  AND ACCOMPANYING WRITTEN MATERIALS  (INCLUDING  RESTRICTIONS  FOR USE)  IF  ANY, ARE 

PROVIDED  "AS  IS" WITHOUT WARRANTY  OF  ANY  KIND.  FURTHER,  DEEP  EXCAVATION  DOES  NOT WARRANT, 

GUARANTEE, OR MAKE  ANY  REPRESENTATIONS  REGARDING  THE USE, OR  THE  RESULTS OF  THIS USE, OF  THE 

SOFTWARE OR WRITTEN MATERIALS  IN  TERMS OF  CORRECTNESS,  ACCURACY,  RELIABILITY,  CURRENTNESS, OR 

OTHERWISE. THE ENTIRE RISK AS TO THE RESULTS AND PERFORMANCE OF THE SOFTWARE IS ASSUMED BY YOU 

.  

Deep Excavation warrants to the original LICENSEE (a) the disk(s) on which the SOFTWARE  is recorded to be free 

from defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of sixty (60) days from the 

date of delivery as evidenced by a copy of the receipt. In addition, Deep Excavation hereby limits the duration of 

any implied warranty(ies) on the disk or such hardware to the respective period stated above.  

 

Deep  Excavation's  entire  liability  and  your  exclusive  remedy  as  to  the  disk(s)  or  hardware  shall  be,  at  Deep 

Excavation's option, either (1) return of the purchase price or (2) replacement of the disk or hardware that does 

not meet Deep Excavation's Limited Warranty and which is returned to Deep Excavation with a copy of the receipt. 

If failure of the disk or hardware has resulted from accident, abuse or misapplication, Deep Excavation shall have 

no responsibility to replace the disk or hardware or refund the purchase price. Any replacement disk or hardware 

will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer. 

 

THE ABOVE ARE THE ONLY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED 

TO THE IMPLIED WARRANTIES OR MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE THAT ARE MADE 

BY  DEEP  EXCAVATION  ON  THIS  PRODUCT.  NO  ORAL  OR WRITTEN  INFORMATION  OR  ADVICE  GIVEN  BY  DEEP 

EXCAVATION, ITS DEALERS, DISTRIBUTORS, AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY 

INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY, AND YOU MAY NOT RELY ON ANY SUCH INFORMATION OR ADVICE. 

 

NEITHER DEEP EXCAVATION NOR ANYONE ELSE WHO HAS BEEN  INVOLVED  IN THE CREATION, PRODUCTION, OR 

DELIVERY  OF  THIS  PRODUCT  SHALL  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  CONSEQUENTIAL,  OR  INCIDENTAL 

DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS  INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS 

INFORMATION, AND THE LIKE) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE SUCH PRODUCT EVEN IF DEEP 
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EXCAVATION  HAS  BEEN  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGES.  IN  ALL  CASES  A  LICENCED 

PROFESSIONAL  ENGINEER  SHALL  APPROVE  AND  STAMP  ANY  RESULTS  BY  D.E.E.P.  AND  THAT  ENGINEER  IS 

ULTIMATELY RESPONSIBLE FOR ANY CONSEQUENCES OR MISUSE OF THE SOFTWARE.  

This Disclaimer of Warranty and Limited Warranty  is governed by  the  laws of  the State of New York. 

Should you have any questions regarding this agreement please email: 

 

Deep Excavation, 

deepexcavation@deepexcavation.com 

1.5 Yeni neler var !  

 

DeepXcav 2011 son sürümü birçok heyecan verici yeni özellikleri ile birlikte geliyor : 
 
i.  Kuşak kirişleri –duvar göğüslemeleri. 
ii.  Şev Stabilitesi ve zemin çivisi analizi. 
iii. Özel katman modu. 
iv.  Çoklu duvar kirişleri. 
 
 

1.6 Yazılımın Etkinleştirilmesi 

 

1.6.1 Tek kullanıcılı lisans etkinleştirilmesi 

 
Lisansı etkinleştirmek için, aşağıdaki adımların yapılması gereklidir; 

1) Yazılımı indirin ve yükleyin. 

2) SHIFT (veya CAPS Lock) tuşuna basılı tutun ve DeepXcav 2011 i başlatın. 

3) Etkinleştirme penceresi (Şekil 1.6.1) görünmelidir. 

4) Bu pencerede görülen SITE Kodunu ve MID kodunu bize E‐posta ile gönderiniz (Şekil 1.6.1 

bakınız)  

5) Kullanıcı etkinleştirme kodunuz E posta yoluyla size geri gönderilecektir. 

6) Programı yeniden başlatınız (CAPS Lock ile) ve Deep Paratie etkinleştirme penceresine 

(Uygulamanın kilidini kaldır sekmesini işaretleyin‐ Unlock application) (Şekil 1.6.2) etkinleştirme 

kodunu giriniz. 

(etkinleştirme kodu yapıştırılırken herhangi bir boşluk karakterinin eklenmediğine lütfen dikkat 

ediniz) 

7) Enter Application (Uygulamaya gir) sekmesini seçip Continue (Devam) tuşuna basınız. 
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Şekil 1.6.1: DeepXcav Etkinleştirme Penceresi – SITE ve MID Kodları. 

  

Şekil 1.6.2: Etkinleştirme Kodu Alanı. 

Bu işlem, tüm DeepXcav modüllerini etkinleştirmek için kullanılır. 
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1.6.2 Ağ lisans etkinleştirme 

 

Bir ağ lisans aktive etmek için, aşağıdaki adımlar ağ sunucusu ve son kullanıcılar tarafından takip 

edilmelidir: 

SUNUCU TALİMATLARI 

1.SERVER’a USB anahtarı için sürücüsünü yükleyin. HASP sürücüsü aşağıdaki adreste bulunabilir: 

   http://www.deepexcavation.com/downloads/Sentinel_HASP_Run‐time_setup.zip 

  Bu  dosya  sıkıştırılmış  olduğundan  öncelikle  açılıp  yüklemenin  sonra  gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir.  

2. HASP Sürücü kurulumu aşağıdaki bağlantıda yer almaktadir:  http://localhost:1947/ 

     SERVER üzerinde çalıştırın (dungle bulunan bilgisayar).  

Sürücü  Yükleme  işlemi  tamamlandıktan  sonra,  kullanıcı  bir  tarayıcı  program  açarak 

http://localhost:1947/   adresini  girebilir.  Bu  noktada  aşağıdaki  resimde  göründüğü  gibi  bir 

pencere açılacaktır:  
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İSTEMCİ TALİMATLARI (Kullanıcı bilgisayarı) 

3.  İstemciye USB anahtarı  için  sürücüsünü  yükleyin. HASP  sürücüsü aşağıdaki adresten  temin 

edilebilir: 

  http://www.deepexcavation.com/downloads/Sentinel_HASP_Run‐time_setup.zip 

  Öncelikle sıkıştırılmış bu dosyanın açılması ve kurulumun gerçekleştirilmesi gerekecektir. 

4.  DeepXcav  yazılımının  istemci  bilgisayara  kurulumunu  yapınız.  Yazılım  aşağıdaki  adreste 

bulunabilir: 

  http://www.deepexcavation.com/downloads/Setup_DeepXcav_2011.exe 

 

5.  Bayimiz  size  ceas.pwd  adlı  dosyayı  sağlayacaktır.  Lütfen  ceas.pwd  adlı  dosyayı  DeepXcav 

yazılımının yüklenmiş olduğu  istemci bilgisayara  kopyalayınız. Ceas.pwd dosyası  size ait HASP 

anahtarınızın  şifresini  içermektedir.  Bu  nedenle  bu  dosyanın  bir  kopyasının  saklanması 

önerilmektedir. 

 

 

 

Bir şifreyi içeren ceas.pwd dosyası örneği 
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İstemci PC’nin sunucuya ait bağlantı noktalarını görebilmesi  için sunucudaki güvenlik duvarının 

devre  dışı  olduğundan  emin  olunuz.  Aksi  halde,  kullanıcı,  sürücü  ve  ağ  anahtarı  tarafından 

kullanılan bir 'port' açılmalıdır. 
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BÖLÜM 2: DeepXcav Kullanımı 
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2.1 Derin Kazıların Geçmişi 

 

2.1.1. Geçmiş 

Derin  kazı  genellikle  4,5 m’den  (15  ft)  daha  derin  toprak  veya  kaya  kazısi  olarak  tanımlanır. 

Özellikle kalabalık kentsel alanlarda inşa edilecek derin kazılarda tasarım ve planlamanın dikkatli  

yapılması gerekmektedir. Uygun bir  istinat ve destek sisteminin seçimi ve tasarımının maliyet, 

zaman ve performans üzerinde önemli bir etkisi olabilir. 

 

Şekil 2.1.1: Zemin ankrajlari ile desteklenmis bir diafram duvar kazısi  

 

Derin kazılar iki ana sistem içerebilmektedir  a) Kazı yapılan bölgedeki zemin ve suyu da içeren 

iksa  sistemi    ve  b)  Zemin,  yayılı  yük  (sürşarj)  ve  su  nedeni  ile  oluşan  yüklemeleri  de  içeren 

Destek sistemi. Ankastre mesnetli iksa sistemi şeklinde yapılan kazılarda kuşaklama sistemlerine 

gerek duyulmamaktadır.  

Bir derin kazı  terimi olan  İksa Sistemi,  toprak ve suyun  tutulup ve açık kazı alanına çökmesini 

önleyen  yapısal  sistem  anlamına  gelmektedir.  İstinat  yapılarının  birçok  tipleri  bulunmaktadır. 

Uygun  istinat sisteminin seçimi; ekonomik, zemin  şartlarına, komşu yapıların korunması,  inşaa 

kolaylığı,  çevre  sorunları  gibi  geniş  bir  aralıktaki  faktörlere  bağlıdır.  Tipik  istinat  sistemlerine 

örnek olarak aralıklı ve kaplamalı iksa kazıkları (soldier piles), palplanş perde, kesişen veya teğet 

kazıklı duvarlar, zemin karışım duvarları ve diyafram duvar (ABD'de bulamaç duvarları olarak da 

bilinir) verilebilir. 
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İstinat yapılarında destek sistemlerinin amacı yanal kuşaklamayı sağlamaktır. Destek sistemleri, 

yük aktarma mekanizmasına bağlı olarak harici (diş destek) ve dahili (iç destek) olarak iki gruba 

ayrılabilir.  Dış  destekler  (tiebacks),  yanal  kazı  yüklerinin  zemin  hareketinin  oluştuğu  (tutulan 

taraf) aktif bölgenin ötesine aktarılması  ile çalışır.Öte yandan, yatay destek, payanda veya kat 

döşemeleri gibi  iç desteklerse yatay yükleri kazı  içinde  transfer etmektedirler  (karşı duvarlara 

veya diğer  iç yapılara). Bütün bu durumlarda, yüksek bir performans elde edilebilmesi  için  iksa 

ve destek sistemlerinin birlikte çalışması gerekmektedir. 

 

İstinat ve destek sistemleri ile ilgili daha detaylı açıklamalar ileriki bölümlerde verilmiştir. 

 

2.1.2. DERİN KAZILAR İÇİN KULLANILAN İKSA SİSTEMLERİ 

 

2.1.2. A. Aralıklı ve Kaplamalı Kazıklı İksa Duvarları 

 

 

 Şekil 2.1.2: Aralıklı ve Ahşap Kaplamalı Kazıklı İksa Duvarları 

Aralıklı ve kaplamalı kazıklı iksa duvarları, derin kazılarda kullanılan istinat sistemlerinin en eski 

tiplerinin bazılarıdır. Bu duvarlar 18. yüzyılin  sonlarından beri New York, Berlin ve Londra gibi 

metropol şehirlerde başarıyla kullanılmaktadır. Bu yöntem aynı zamanda çelik kazıklar ve ahşap 

kereste  kullanilarak  insa  edilen  "Berlin  duvarı"  olarak  da  bilinmektedir.  Aralıklı  ve  kaplamalı 

kazıklı  iksa duvarlarında  alternatif olarak,  kesonlar, dairesel  çelik borular  veya beton  kazıklar 

kullanılabilir  (ancak artan maliyetle). Genellikle ahsap   kaplama elamanlari kullanilsa da kalici 

durumlar için  donatılı beton paneller de tercih edilebilmektedir. Aralıklı ve kaplamalı kazıklı iksa 

duvarları asagidaki elemanlardan oluşmaktadir: 

 

1. Iksa kazıklarinin belli bir aralikla (genellikle 6 ft to 12 ft) imalati  

2.Kucuk asamalarla kazınin yapılmasi ve kaplamalarin yerlestirilmesi. 

3. Kaplama arkasindaki bos hacimde geri dolgu ve sikistirma işleminin yapılmasi.  
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Aralıklı  ve  kaplamalı  kazıklı  iksa  duvarlarında  momente  karşı  direnç  sadece  iksa  kazıkları 

tarafından  sağlanmaktadır.  Pasif  zemin  direnci,  iksa  kazıklarinin  kazı  kotundan  daha  derine 

mesnetlenmesi  ile  elde  edilmektedir.  Kaplama  köprüleri  yatay  yükü  iksa  sistemine 

aktarmaktadir. 

 

Aralıklı ve kaplamalı kazıklı  iksa duvarları diğer  istinat sistemleri  ile karşılaştırıldığında en ucuz 

sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. İnşaası ve İmalat hızı açısından kolay ve hızlı sistemlerdir. 

Bu sistemlerin bazı önemli dezavantajları da bulunmaktadır: 

 

1. Bu sistemler genellikle geçici inşaat sistemleridir. 

2. Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde kapsamlı su uzaklaştırma işlemleri yapılmadan 

kullanılamazlar. 

3. Kötü geri dolgu ve buna bağlı zemin hareketleri yüzey seviyesinde önemli oturmalara neden 

olabilir. 

4. Bu sistemler, diğer istinat sistemleri kadar dayanımlı değildir. 

5.  Bu  sistemlerde  sadece  iksa  kazıkları  zeminin  altında  gömülü  olduğu  için,  bazal  zemin 

hareketlerini kontrol etmek çok zordur. 
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2.1.2. B. Palplanş Perdeler 

 

Şekil 2.1.3: Bir Palplanş Kesiti. 

 

Palplanş  perdeler,  prefabrik  kesitlerin  zemine  itilerek  çakılması  şeklinde  inşa  edilmektedir. 

Zemin koşullarına bağlı olarak kesitlerin zemine çekiç  ile çakılması yerine  titreşim uygulayarak 

itilmesi şeklinde  imalati mumkun olabilmektedir. Tam duvar, bitişik palplanş perde kesitlerinin 

eklem  bölgeleri  ile  bağlı  olarak  ardışık  yerleştirilmesi  şeklinde  oluşturulmaktadir.  Palplanş 

perdelerinde  yapısal direnç  tam  kesit  kullanarak  sağlanmaktadır. Herne  kadar derin  kazılarda 

donatılı  betonarme  palplanş  perdeler  başarı  ile  kullanılabilinirken,  bu  yöntem  için  genellikle 

yaygın olarak çelik palplanşlar tercih edilmektedir. 

 

Diğer  malzemeler  ile  karşılaştırıldığında  çelik  palplanş  perdelerin  bir  takim  ustunluklerinin 

bulunmasi yaygın olarak kullanilmasini saglamaktadir: 

 

1. Zemine itilmesi sırasında olusan gerilmelere daha yüksek direnç sağlamasi. 

2. Hafif olması 

3. Farkli projeler için tekrar kullanilabilir olması. 

4.  Su  seviyesi  altında  veya  üstünde  uzun  hizmet  ömrü  boyunca  makül  seviyede  koruma 

saglamasi. 

5. Kaynak veya civatalama ile istenilen kazıkuzunluğunun saglanabilmesi   

6. Eklem noktalari kesitlerin zemine itilmesi sırasında deforme olmaya daha az yatkındır. 
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2.1.2. C. Kesişen Kazıklı İksa Sistemi 

 

 

Figure 2.1.4: Tipik bir Kesişen Kazıklı Duvar Kesiti. 

 

Kesişen kazıklı iksa sistemleri birbirleri ile kesişen donatılı betonarme kazıkların inşaası şeklinde 

imal  edilmektedir.  Kazıklarda  donatı  olarak  çelik  inşaat  demiri  veya  çelik  kirişler  kullanılırken 

kazı  için bulamaç yardımı  ile  sondaj  teknigi kullanılmaktadır. Önce birincil  (esas) kazıklar  imal 

edilip yeterli dayanıma sahip olduktan sonra bu kazıklar arasına ikincil (tali) kazıklar imal edilir. 

Tipik olarak kazıklarda bindirme uzunluğu 8 cm (3 inç) mertebesinde seçilmektedir. Teğet kazıklı 

iksa sisteminde ise, kazıklar birbirleri ile aynı hizada ve bindirme olmayacak şekilde yanyana inşa 

edilir.  

Kesişen veya teğet kazıklı iksa sistemlerinin başlıca avantajları şunlardır: 

1. İmalat sırasında hizalama esnekliğinin yüksek olması. 

2. Palplanşlara kıyasla daha yüksek dayanım. 

3. Zor zemin koşullarında imalat yapılabilmesi (taş / kaya). 

4. İmalat sırasında düşük seviyede gürültü elde edilmesi. 

 

Kesişen kazıklı iksa sistemlerinin başlıca dezavantajları şunlardır: 

 

1. Derin kazık için dikeylik için toleransları yakalamak zor olabilir. 

2. Bağlantı yerlerinde su geçirimsizliğin sağlanması çok zordur. 

3. Palplanş perdelere kıyasla daha yüksek maliyet. 
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2.1.2. D. Zemin Karışım Duvarları 

 

Mekanik,  hidrolik,  havali  veya  havasiz  ve  bu  yöntemlerin  kombinasyonu  gibi  çeşitli  tipleri 

bulunan  zemin  karışım  duvarları  Japonya’da  yaklaşık  20  yıldan  beri  yaygın  olarak 

kullanılmaktadır. Zemin karışımı yöntemi Boston Merkez Arter projesi de dahil olmak üzere pek 

çok geçici ve kalıcı derin kazı projelerinde kullanılmıştır. Bu tip duvarlar  için bilinen yöntemler 

olarak Jet Grout, Zemin Karışımı (Soil Mixing), Derin Çimento Karıştırma (Cement Deep Mixing‐

CDM), Zemin Karışım Duvarı  (Soil Mixed Wall‐SMW), Geo‐Jet, Derin Zemin Karışımı  (Deep Soil 

Mixing‐DSM),  Hydra‐Mech,  Kuru  Jet  Karışımı  (Dry  Jet Mixing‐DJM)  ve  Kireç  kolonları  (Lime 

Columns)  sayılabilir.  Bu  yöntemlerin  her  biri  zemini  yumuşak  bir  kayaya  benzer  hale 

dönüştürmek için çimentonun (bazı durumlarda ucucu kül veya kireç) zemin ile karıştırılmasına 

yönelik en verimli ve ekonomik yöntemi bulmayı amaçlamaktadır. 

Mekanik  karıştırma  işlemi  bir  veya  çoklu mil  helezonları  ve  karıştırma  kanatları  kullanılarak 

gerçekleştirilir.Burgu  zemine  doğru  genellikle  dakikada  10‐20  devir  olacak  şekilde  yavaşça 

döndürülerek dakikada 0,5 ile 1,5 m (2 ile 5 ft) ilerleme kaydedilecek şekilde sürülür. 

Çimento  bulamacı  burgu  ilerledikçe  besleme  şaftının  içi  boş  gövdesi  aracılığıyla  burgunun 

ucundan  dışarı  pompalanır.  Karıştırma  kürekleri  bulamaç  ile  zeminin  karıştırılması  ve 

harmanlanması  için  burgu  üzerinde  şaft  boyunca  dizilmiştir.  Bulamaç  cihazının  zemini  küçük 

parçalar haline getirmesi  için yardımcı olmakta ve ortamı kayganlaştırıcı etki yapmaktadir. Sıvı 

hacmi zemine nüfuz ettikçe artık daneler yüzeye çıkmaktadır. İşlem esnasında çimento bulamacı 

ve zemin parçacıkları karışarak benzer miktarda çimento içeren bir ortam sağlanmış olur. Nihai 

derinliğe ulaşıldıktan  sonra,  tam karışma  için deliğin en altında  cihaz yaklaşık 2  ile 0.5 dakika 

boyunca döndürülür. Bu noktada cihaz bulamaç popalayarak düşük hızda yukarı çekilir. Çekilme 

hızı penetrasyon hızının  iki katı olacak  şekilde tipik olarak dakikada 4  ft  ile 10  ft  (3 m  ile 1 m) 

arasında değişmektedir. 

Yapısal nedenlerden ötürü donatı olarak genellikle çelik kirişler  taze karışıma gömülür. Zemin 

karışım duvarı bitişik zemin karışımı elemanlarının birbirine bindirilmesi şeklinde sürekli olarak 

imal edilir.  İmal edilen birincil  (esas) elemanlar yeterli dayanımı kazandıktan sonra  ikincil (tali) 

elemanlar imal edilir. 

Zemin karışımı yöntemi çok sert ve su geçirmez  istinat sistemleri sağlamada çok etkili olabilir. 

Bununla birlikte, bu  yöntemin  kullanımı oldukça  yüksek mobilizasyon  için maliyeti nedeniyle, 

orta ve büyük ölçekli projeler ile sınırlıdır. Organik zeminlerin karıştırılması sırasında yüksek bir 

yerdegiştirme  oranı  elde  edilmediği  takdirde  yetersiz  karışım  gücüne  neden  olabilir.  Bu  tip 

duvarlarda yapı boyunca tutarlı basınç dayanımları elde edilmesinde karşılaşılabilecek zorluklar 

gibi diğer konular da ortaya çıkabilir. 
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2.1.2. E. Diyafram Duvarlar (Bulamaç Duvarlar‐ABD) 

 

Şekil 2.1.5: Tipik Diyafram Duvar Kesiti. 

Sürekli diyafram duvarı  (aynı  zamanda bulamaç duvar olarak da bilinir) bulamaçlı bir hendek 

içerisinde  oluşturulan  ve  imal  edilen  bir  yapıdır  (Xanthakos,  1994).  Hendek  stabilitesi 

başlangıçta  Bentonit  polimer  bazlı  bulamaç  tarafından  sağlanmaktadır.  Burada  kullanıldığı 

şekliyle  "diyafram  duvarlar"  ise  bulamacın  son  durumda  tremi  yöntemi  kullanılarak  betonla 

yerdeğiştirdiği geçici kazı desteği veya kalıcı yapının bir parçası olarak davranan yapısal sistem 

anlamına gelir. Bu ardışık imalat, Şekil 1’de gösterilmiştir. Bulamaçlı duvar terimi aynı zamanda 

kirletici maddelerin  naklini  önlemek  için  düşük  geçirgenlik  bariyeri  sağlayan  akış  engelleme 

duvarları olarak da kullanılmaktadır (özellikle atık muhafazası için). 

Bulamaç  duvar  teknolojisi  bulamaçlı  hendek  kazısı  için  özel  ekipmana  ihtiyaç  duymaktadır. 

Hendek  kazısı  ekipmanının  en  basit  türü  kelly  (su  bağlantılı manevra  başlığı)  çubuğuna  bağlı 

mekanik çift çeneli kepçedir. Çeşitli müteahhitler hidrolik çift çeneli kepçe, freze( kırmalı yakalık,  

veya hydromills (örnek üreticiler: Icos, Bauer, Casagrande, Case Vakfı, Rodio vb) gibi kendilerine 

özgü kazı ekipmanları geliştirmişlerdir. 

İlk  diyafram  duvar  1948  yılında  test  edilmiştir.  İlk  tam  ölçekli  bulamaç  duvar  ise  sızdırmazlık 

perdesi olarak Bentonit çamuru desteği  ile (Puller, 1996) 1950 yılında  İtalya'da  Icos tarafından 

yapılmıştır. 1950'lerin sonlarında Icos ilk yapısal bulamaç duvarı Milan Metrosu için inşa etmiştir 

(Puller, 1996). Bulamaç duvarlar ABD'de 1960'ların ortasında Avrupalı müteahhitler tarafından 

kullanılmaya başlanmıştır.  

ABD'de  ilk uygulama New York’ta  [1962] 7m çapında ve 24m derinlikte bir  şaft  için yapılırken 

(Tamaro,  1990), Bank  of California  San  Francisco  (Clough  ve Buchignani,  1980), Chicago’daki 

CNA binası  (Cunningham ve Fernandez, 1972) ve New York'taki Dünya Ticaret Merkezi  (Kapp, 

1969,  Saxena,  1974)  projelerinde  uygulamalar  devam  etmiştir.  ABD'de  diyafram  duvar 

uygulamalarının yapıldığı projelerin çoğunluğu Boston, Chicago, Washington DC, San Francisco 

ve New York olarak sayılabilecek altı şehirde bulunmaktadır. 

Diyafram duvarlar Boston, Massachusetts’te  inşa edilen Central Arter/Tünel projesinde  (CA/T) 

geniş  ölçüde  kullanılmıştır.  CA/T  kapsamında  mevcut  arter  altında  birçok  kesimde  aç  kapa 

tünelleri bulunmaktadır. En derin T‐bulamaç duvarlardan birisi yüzeyden ~36 m (120’) derinliğe 

kadar devam edecek şekilde Central Arter’de imal edilmiştir (Lambrechts ve diğ., 1998). 



DeepXcav 2011 – User’s Manual 

 

Deep	Excavation	 	Sayfa	23	
 

2.1.3 DERİN KAZILAR İÇİN DESTEK SİSTEMLERİ: 

2.1.3. A. Zemin ve Kaya Ankrajları 

 

 

Şekil 2.1.6: Ankrajların İmalat Aşamaları 

Ankrajli  duvarlar,  a)  ankraj  teknolojisinde  kaydedilen  önemli  gelişmeler  ve  yüksek  kapasiteli 

ankraj  sistemlerinin  temin  edilebilmesi  ve  b)  kesintisiz  hafriyata  izin  veren  içsel  engellerin 

olmaması  dolayısı  ile  yapının  Yeraltı  kısmında  imalat  şartlarının  iyileştirilmesi  nedenleriyle 

destekli  kazılar  açısından  popüler  hale  gelmiştir(Xanthakos,  1994).  Bazı  projelerde  ankraj 

sistemleri  payandalar,  şev  uygulamaları  ve  köşe  desteklerin  birlikte  kombinasyonu  şeklinde 

kullanılmaktadır (Gnaedinger ve dig., 1975). Zemin ankrajlari taşıyıcı zemin tabakasında bulunan 

bir  kütlenin  duvarın  ön  yüzünden  gerdirilmek  sureti  ile  ankrajlanmasi  prensibine 

dayanmaktadir. Ankraj yükünü çevresindeki zemine aktaran kısma “kök bölgesi”  (fixed  length) 

adı  verilirken,  kök  bölgesinden  gelen  kuvvetleri  bulamaç  duvara  sabitlenmiş  ankraj  başlığına 

kadar aktaran kısıma ise “serbest bölge” (free length) denilmektedir. 

Duvarın hareketini ve zeminin oturmasını en aza indirmek için ankrajlar ekonomik kriterler göz 

önünde bulundurularak mümkün olan en yüksek dayanıma erişecek  şekilde  tasarlanmaktadır. 

Boston, Chicago, New York, ve Washington gibi arazinin değerli olduğu kentsel şehirlerde derin 

kazılar  daha  sıklıkla  tercih  edilmektedir.  Ankraj  kapasitesi  ankrajlar  arası  yatay  ve  düşey 

mesafelere  ve üzerindeki  yayılı  yükün durumuna bağlıdır. Ön  gerilme  seviyeleri enjeksiyonun 

zemin  içinde kaldığı durumlarda 178 kN  ile 1112 kN  (40  ile 250 kips) arasında değişirken kaya 

içinde  yapılacak  ankrajlarda  daha  yüksek  yüklere  erişilebilmektedir.  Tipik  ankraj  aralıkları 

düşeyde 2 m  ile 4 m  (7ft  ile 13ft) arasında, yatayda  ise 1.5 m  ile 4.5 m  (5ft  ile 15ft) arasında 
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değişmektedir.  Ankraj  aralıkları  çok  yakın  olduğu  takdirde  komşu  enjeksiyon  bölgelerinin 

etkileşimi sebebiyle ankraj kapasitesi azaltılır.  

Genellikle ankrajlar geçici kazı destek sistemleri olarak kullanıldığından kalıcı durumlar için yanal 

toprak  desteği  bodrum  kat  döşemeleri  tarafından  sağlanmaktadır. Bu  tür  projelerde  bodrum 

katları  yeterli  dayanımı  kazandıktan  sonra  ankrajların  yükü  boşaltılır.  Ankraj  yükleri 

boşaltıldığında  yanal  toprak  basınçları  bodrum  kat  döşemelerine  aktarılacağından  dolayı  bu 

katların  statik  hesabında  yanal  toprak  basınçlarının  göz  önüne  alınmış  olması  gerekir. 

Literatürde  bu  yük  transferi  nedeniyle  bodrum  kat  döşemelerinde  uzun  vadede  çatlamaların 

meydana geldiği ifade edilmiştir. 

Zemin  hareketlerini  en  aza  indirmek  ve  kazı  inşaatını  hızlandırmak  için  ankrajların  imalatı 

önceden  belirlenmiş  bir  sıra  izler.  Delgi makinasının  erişimini  sağlamak  amacıyla  kazı  ankraj 

seviyesinin birkaç  feet altında kalacak kadar  sürdürülür. Kazının devamı ankrajda öngerme ve 

germe  testinden  sonra  gerçekleştirilir.  Aynı  işlem  ilave  ankraj  seviyeleri  için  tekrarlanabilir. 

Yönetmeliklerde bütün ankrajların nihai yüklerinin üzerinde (genellikle nihai yükün % 120’si  ile 

% 150’si arasında değişen bir yüzdeye göre) bir yük seviyesi için test edilmesi öngörülmektedir. 

Yeni  bir  ankraj  deliği  açmamak  için mevcut  ankraj  kapasitesini  arttırmak  amacıyla  genellikle 

tekrar enjeksiyon yapılabilen ankrajlar (test gereksinimlerini karşılamak için) kullanılmaktadır. 

Bir ankraj  imalatında önce bir burgu  ile delik delme  işlemi yapıldıktan  sonra deliğe bir  çubuk 

(tendon) yerleştirilir, sonra deliğe beton dökülür ve son olarak duvar ile bağlantısı yapılır. Ankraj 

deliklerini  açmak  amacıyla  çeşitli  tiplerde  burgular  kullanılmaktadır.  Delgi  yönteminin  seçimi 

arazideki zemin / kaya koşullarına bağlıdır. 

Uygun  olmayan  imalat prosedürleri  önemli  zemin  hareketlerine  neden  olabiliceğinden  dolayı 

delginin dikkatli bir  şekilde yapılması gerekmektedir. Delgi  sırasında deliğe yan hava,  su veya 

bulamaç  püskürtülerek  delik  içindeki  malzeme  uzaklaştırılır.  Kuru  zeminler  için  en  verimli 

yöntem hava kullanımı olsa da bu  işlem özel bir dikkat gerektirir. Bunun nedeni delgi sırasında 

havanın  hapis  kalması  durumunda  zemin  içerisinde  yüksek  basınç  cepleri meydana  gelmesi 

dolayısıyla yüksek hız nedeni  ile çalışan  işçilerin yaralanmasına neden olan bir metre civarında 

malzeme püskürmeleri oluşabilmesidir. Su  ile yıkama özellikle yapışkan killi  zeminlerde  tercih 

edilirken  süpürücü  etkisi  nedeni  ile  deliğin  yan  yüzeylerini  de  temizlediğinden  dolayı 

enjeksiyon‐ankraj arayüzünde daha güçlü bir bağın oluşmasını sağlamaktadır. Bentonit çamuru 

kullanımı ile yıkama yapıldığında zemin parçacıkları süspansiyon içinde kaldığından açılan deliğin 

göçmesini engellendiği için en iyi sonucu vermektedir.  

İstinat duvarları  kazıya doğru hareket etmese bile  ankrajlar  gerilmesi  sırasında oluşan  toprak 

hareketleri  önemli  derecede  oturmalara  neden  olabilmektedir.  Granüler  zeminlerde  delgi 

sırasında çökmeyi  önlemek için muhafaza borusu kullanımı gerekir. 
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Özellikle ankraj uzunluğunun kısa ve ankraj kökünün yumuşak zeminlerde olduğu durumlarda 

ankrajda  sünme  davranışı  beklenebilir.  Stabilitenin  elde  edilebilmesi  için  ankraj  kökünün 

hareketin  aktif  bölgesinin  ötesinde  bir  noktaya  yerleştirilmesi  gerekmektedir.  Sonuç  olarak, 

ankraj  sistemleri  komşu  yeraltı  tesisatlarının  bulunduğu  veya  bitişik  arazi  sahiplerinin 

arazilerinin altında delgi izni vermediği durumlarda mümkün bir seçenek olmayabilir. 

Ankraj kafaları ve ankraj deliklerinin su yalıtım detaylarına özel dikkat gösterilmelidir. Yetersiz su 

yalıtımı detayları bu noktalarda önemli derecelerde su kaçağına neden olabilir. 

2.1.3. B. Cross‐lot/İçten Kuşaklı Sistemler 

 

 

Şekil 2.1.7: İçten Kuşak Kirişli Bir Proje. 

 

Cross‐lot veya  içten kuşaklı sistemler yanal toprak basınıcını (ve su basıncını) karşılıklı duvarlar 

arasında  basınca  çalışan  yatak  destekler  aracılığıyla  aktarır.  Kayaya  veya  temel  tablasına 

oturtulmuş  payandalar  da  başka  bir  içten  kuşaklı  sistem  alternatifi  olarak  kullanılmaktadır. 

Dayanımının  arttırılması  amacıyla  boru  veya  I‐kiriş  kesitleri  şeklinde  kullanılan  yatay  destek 

elemanlarına  genellikle  önyükleme  uygulanmaktadır.  Yatay  destek  elemanlarının  imalatı  için 

öncelikle sadece elemanın etrafındaki bölge kazılır, önyükleme tamamlandıktan sonra geri kalan 

kazı yapılır. Yükün diyafram duvara uygun şekilde dağıtılması amacıyla yatay destek elemanları 

genellikle bir seri kuşak kirişine dayanacak şekilde yerleştirilir.  

Ön‐yükleme  her  bir  borunun  her  iki  tarafında  boru  ucuna  kaynaklanan  itme  plakası  ile 

göğüsleme  kirişinin  arasına  yerleştirilen  hidrolik  krikolar  kullanılarak  yapılır  ve  etkileşen 
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elemanlar arasında sağlam bir temas sağlar. Yatay destek elemanındaki yük, deformasyon ölçer 

yardımıyla  ölçülebilir  veya  göğüsleme  kirişi  ile  eleman  arasındaki  ölçülen  ayrılma  yardımıyla 

elastik denklemler kullanılarak tahmin edilebilir. 

Yatay destekli  kazıların  ilk uygulamalarında elemanlara önyükleme uygulanmamıştır  ve  sonuç 

olarak kazı daha derin seviyelere ilerledikçe duvar hareketlerinin oldukça yüksek değerler aldığı 

gözlenmiştir (C1). Bu nedenle duvar hareketlerini en aza indirmek için önyükleme yatay destekli 

elemanlarda standart bir uygulama haline gelmiştir. 

Ankrajlı  sitemlerin  imalatının mümkün olmadığı dar  kazı  şartlarında  (60ft  için 120ft)  cross‐lot 

veya  kuşaklı  sistemlerin  kullanılması  daha  uygun  sonuçlar  vermektedir.  Kazı  boşluğunun  çok 

geniş olduğu durumlarda yatay destek elemanları kendi ağırlıkları altında aşırı derecede eğilme 

davranışı gösterebilir. Buna ek olarak,  ısı değişimleri nedeniyle meydana gelebilecek genleşme 

ve daralmaların özel olarak hesaba katılması gerekir. 

Yatay  destekler  için  tipik  aralık  hem  dikey  yönde  hem  de  yatay  yönde  15  ft  civarında 

değişmektedir.  Bu  tipik  aralık  değerlerinin  ankrajlarda  kullanılan  aralıklara  göre  yüksek 

olmasının sebebi uygulanan ön yükleme seviyelerinin oldukça yüksek olmasıdır. Yatay destekli 

elemanların kullanılmasının bir diğer açık yararı duvarda herhangi bir ankraj deliği açılmaması 

nedeniyle sızıntıyı oluşturan durumlardan birisinin bertaraf edilmesini sağlamasıdır.  
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2.1.3. C. Yukarıdan Aşağıya İnşaat 

 

 

Şekil 2.1.8: Tipik Yukarıdan Aşağıya İmalat Aşamaları. 
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Yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya  inşaat yöntemleri derin kazılar  için diğer bir yöntem 

olarak bilinmektedir. Bu durumda bodrum katları döşemeleri kazı ilerledikçe inşa edilmektedir. 

Yukarıdan  aşağıya  inşa  yöntemi  ankraj  uygulamalarının  mümkün  olmadığı  ve  zemin 

hareketlerinin minimize edilmesi gereken durumlarda derin kazı projeleri  için kullanılmaktadır 

Yukarıdan  aşağıya  inşa  yönteminin  imalat  aşamaları  aşağıdaki  şekilde  gösterilmiştir.  7  kat 

bodrum bulunan Boston Posta  İdaresi Binası ABD’de en  iyi enstrümante edilip ve belgelenen 

yukarıdan aşağıya projelerinden birisidir (Whittle ve diğ.; Whitman ve diğ. 1991). 

 

İnşaat  aşamaları  istinat  duvarının  imalatı  ile  başlayıp  ileride  üstyapı  yüklerini  taşıyacak  olan 

taşıyıcı  elemanların  imalatı  ile  devam  etmektedir.  Bodrum  katı  kolonları  (genellikle  çelik 

elemanlar) herhangi bir  kazı  yapılmadan önce  yük  taşıyıcı elemanlara dayanacak  şekilde  inşa 

edilir. Bu yük taşıyıcı elemanlar genellikle bulamaçlı olarak  imal edilen beton baret veya keson 

elemanlardır.  Daha  sonra  en  üst  kat  döşemesi  kazı malzemesinin  uzaklaştırılması  esnasında 

kullanılmak üzere en azından bir adet boşluğa sahip olacak şekilde inşa edilir.  

 

 

En üst kat döşemesi yeterli dayanıma eriştikten sonra bırakılan delikten başlayarak kazı yapılır. 

Birinci katın döşemesinin  imalatına geçilebilmesi  için bodrum kat kolonlarının etrafında birinci 

kat  döşeme  seviyesinin  biraz  altında  kalacak  şekilde  kazı  yapılır.  Her  bir  katta  aynı  işlem 

döşemede boşluk bırakılmak suretiyle  tekrarlanır. Her bir kat daha önceden  imal edilmiş olan 

bodrum kat kolonlarına dayanmaktadır. 

 
 

2.2 DeepXcav’ın Kullanımı 

 

DeepXcav  kullanıcı  dostu  bir  yazılım  programıdır  ve  güçlü  özellikleri  ve  çok  yönlü  seçenekler 

içerir. DeepXcav ile bir kazının birçok tasarım kesitleri üzerinde çalışabilirsiniz. Bir anlamda, her 

bir  tasarım  kesiti  bir  tasarım  senaryosudur.  Her  tasarım  kesiti  bağımsız  olabilir  veya  bir  üst 

model  ile bağlantılı olabilir. Bu  şekilde, birden  fazla koşullar aynı anda  incelenebilir. Yazılımın 

ana arayüzü Şekil 2.2 'de gösterilmiştir. 

DeepXcav ile bir kazı modeli oluşturmada genel felsefe şu şekildedir: 

1) Global koordinatların tanımlanması 
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2) Zemin tiplerinin ve özelliklerinin tanımlanması. 

3) Tabakaların tanımlanması. 

4) Genel bir su tablası tanımlanması . 

5)  İstinat  yapısının  tanımlanması  (iksa  kazıkları,  palplanş,  kesişen  kazıklar,  teğet  kazıklar  ve 

diyafram duvar seçenekleri). 

6)  Destek  elemanları  (ankrajlar,  yatay  destekler,  veya  beton  döşemeler)  için  bir  veritabanı 

oluşturulması. 

7) Bir aşama tanımlanması ve yeni desteklerin çizilmesi 

8) Aşama yüksekliklerinin değiştirilmesi. 

9) Yük tanımlarının veya tasarım yaklaşımı kombinasyonlarının belirtilmesi. 

10) Projenin analizi. 

11) Şev stabilitesi analizinin gerçekleştirilmesi. 

Programda ekranın en üstünde görülen genel sekmeler aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir. 

1. Genel: Bu sekme proje hakkındaki genel bilgileri, modelin limitlerini ve programı kullanmaya 
başlamanıza yardımcı olabilecek bazı örnekleri içerir. 
 
2.  Özellikler:  Bu  sekme  sondajlar,  zemin  tabakaları,  duvar  kesitleri,  ankrajlar,  plaklar,  yatay 
destekler ve Helisel ankrajlar gibi destek elemanlarının yapısal kesitleri hakkında çeşitli bilgiler 
içerir. Buna ek olarak kullanılan yapı malzemeleri hakkında bilgi ve ayarlar bulunmaktadır. 
 
3. Model: Bu sekmede sondajlar, modellenen duvar sayısı, zemin ve su seviyeleri tanımlanabilir, 
yeni aşama eklenebilir veya silinebilir ve diğer bazı gelişmiş özellikleri uygulanabilir.  
 
4.  Yükler  ve  Destekler:  Burada  destek  ve  dış  yükler  için  seçenekler  değiştirilebilir  veya 
düzenlenebilir.  
 
5. Sismik: Bu sekmede sismik etkiler eklenebilir veya düzenlenebilir.  
 
6. Analiz: Bu sekmede gerçekleştirilmek istenen analiz türü (limit denge, elastoplastik veya her 
ikisi) tanımlanabilir. 
 
7. Şev: Bu şev stabilitesi için seçenekler içeren ekstra bir modüldür. 
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8.  Stabilite:  Bu  sekmede  duvar  göçme  güvenlik  sayıları,  yüzey  oturmaları  ve  Clough  bazal 
stabilite metodu hesabı için seçenekler kontrol edilebilir. 
  
9.  Tasarım:  Bu  sekmede  duvarlar  ve  desteklerin  tasarım  kapasitelerinin  hesaplanması  için 
yapısal tasarım yönetmelikleri ve diğer seçenekler kontrol edilebilir. 
 
10.  Sonuçlar:  Bu  sekmede  analizler  yapıldıktan  sonra  ekrana  doğrudan  sunulması  istenilen 
sonuçlar seçilebilir.  
 
11.  Rapor:  Bu  sekmede  hesap  adımları  dosyalarının  görüntülenmesi  veya  çıkış  raporları 
oluşturulması için seçenekler düzenlenebilir.  
 
12. Görünüm: Bu sekmede çeşitli görünüm seçenekleri değiştiririlebilir veya model  için bir üst 
görünüm oluşturulabilir. 
 
13.  Optimizasyon:  Bu  sekmede  analiz  tamamlandıktan  sonra  duvarlar  ve  destekler  için 
optimizasyon seçenekleri bulunmaktadır.  
 
14. Yardım: Bu sekmede yardım ve teknik el kitapçıklarına erişim kısayolları bulunmaktadır.  
 

 

Şekil 2.2: Genel DeepXcav 2011 Arayüzü 
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2.3.1 DeepXcav Araç Çubuğu Fonksiyonları 

 

Aşağıdaki  bölümde  tüm  araç  çubuğu  fonksiyonları  için  ayrıntılı  bir  listesi  bulunmaktadır.  İlk 

sekme grubu aşağıdaki seçenekleri içerir: 

 Başlangıç simgesi   
 

 

Şekil 2.3.1: Ana Simgesi 

Araç  Açıklama 

  Yeni bir proje yaratılır.

  Varolan bir proje açılır.

  Proje kaydedilir. 

  Bir  proje  farklı  bir  ad  veya  hedef  klasör  veya  eski  bir  versiyonu  ile 

kaydedilir.  

  Paratie  programı  (yalnızca  İtalyan  kullanıcılar  için)  ile  oluşturulan  bir 

dosyayı içe aktarır. 

 
Yeni oluşturulan veya değiştirilen projelerin listesini verir.  

 
Programdan çıkarır.
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Dikey  bir  araçlar  kutusu  ekranın  sol  tarafında  bulunmaktadır.  Kullanılabilir  araçlar  aşağıdaki 

tabloda açıklanmıştır:  

Araç  Açıklama 

  Sürükleme ve hareket ettirme için Nesneleri Seçme aracıdır.   

  Bir öğeyi siler. Model üzerinde silmek için bir öğe seçilir.

  Bir yüzey çizgisini böler ve bir nokta ekler. 

  Ankraj ekler (ilk olarak duvara tıklayın ve daha sonra zemine tıklanır)  

  Yatay destek ekler (ilk olarak duvara tıklayın ve daha sonra zemine veya ikinci 

duvara tıklanır). 

 
Payanda ekler (ilk olarak duvara tıklayın ve daha sonra zemine tıklanır)

  Döşeme  ekler  (ilk  olarak  duvara  tıklayın  ve  daha  sonra  döşemenin  bitiş 

noktasını tanımlanır).

  Sabit bir destek ekler (sabit bir mesnet eklemek için duvara tıklanır).  

  Bir yay ekler (yay eklemek için duvara tıklanır). 

  Bir yüzeye sürşarj yükü ekler (yükün başlangıç ve bitiş noktası tanımlanır). 

 
Bir yüzeye çizgisel yük ekler (noktasal yük eklemek için noktaya tıklanır). 

 
Duvara sürşarj yükü ekler (duvarda iki noktanın tanımlanması gerekir). 

  Duvara çizgisel yük ekler (noktasal yük eklemek  için duvar üzerinde bir nokta 

tanımlanır).  

 
Duvar için belirli bir koşul ekler (koşulu eklemek için duvara tıklanır)  

  Bir temel yükü ekler (3D) (bir temel yükü oluşturmak için bir nokta tanımlanır). 

  Yeni bir bina oluşturur (bina oluşturmak için bir nokta tanımlanır). 

  Bir kazı gerçekleştirir (kazı sınırlarını tanımlamak için ekrana tıklanır).  

  Bir dolgu işlemi gerçekleştirir (dolgu sınırlarını tanımlamak için ekrana tıklanır). 
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Programda ekranın sol üst tarafında, tasarım kesitleri  listesi altında (Şekil 2.3.2)  ile kullanıcının 

tasarım kesitleri  ile uğraşmasını sağlayan bir araç çubuğu görünür. Buradaki simgeler aşağıdaki 

tabloda sunulmuş ve açıklanmıştır: 

Araç  Açıklama 

  Seçilen tasarım kesitinin adını düzenler 

  Geçerli tasarım kesitine yeni bir görünüm oluşturur. 

  Yeni bir tasarım kesiti ekler

  Tasarım kesitini siler

  Tasarım kesitini listede yukarı taşır

  Tasarım kesitini listede aşağı taşır

  Yeni bir tasarım kesiti ekler (boş – sadece 0 aşamasını içerir) 

 

 

Şekil 2.3.2: Tasarım Kesiti Araç Çubukları 
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Programda  ekranın  sağ  alt  köşesinde  kullanıcının  hesaplamaları  gerçekleştirebilmesi  ve 

görüntüleme seçeneklerini kontrol etmesine yardımcı olan bir araç çubuğu vardır. 

 

Şekil 2.3.3: Görünüm ve Hesaplama Araçları 

Araç  Açıklama 

 
Zemin özellikleri gösterir

  Boyutları gösterir

 
Varsayımları gösterir

 
Nokta koordinatlarını gösterir

 
Ekseni gösterir

  Yakalamayı açar/kapar

 
Yakınlaştırır 

 
Uzaklaştırır 

 
Dikey/yatay ölçek 1/1 olacak şekilde yakınlaştırır

  Başlangıç durumuna (tümü) Yakınlaştırır

 
Seçilen tasarım kesitini hesaplar

 
Tüm tasarım kesitlerini hesaplar

  Modelin bir bütünlük denetimini gerçekleştirir



DeepXcav 2011 – User’s Manual 

 

Deep	Excavation	 	Sayfa	35	
 

2.3.2 Duvar Listesi, Tasarım Kesitleri Listesi ve Proje Ağaç Görünümü 

 

DeepXcav birden  fazla tasarım kesiti  içerebilen ve bir ağaç tarzı proje görünümü sunabilen bir 

yazılımdır. Ağaç görünümünde kullanıcının hayati proje verilerine hızlı erişebilmesinin yanı sıra 

önemli proje ayarlarını görüntülemesine olanak tanınmaktadır. Aşağıdaki tabloda Duvar  listesi, 

Tasarım Kesitleri Listesi ve Ağaç Görünümü öğelerin işlevleri kısaca açıklanmaktadır. 

Geçerli  tasarım  kesiti  seçilebilir,  kullanılabilir 
tasarım kesitleri görüntülenebilir.  

Geçerli  tasarım  kesitinde  hangi  duvara 
ayarların uygulanacağını seçer.  

Mevcut tasarım kesitlerini gösterir.  
Kullanılan duvar tipleri gösterir 
Destekleri  listeler  (eklemek  veya  silmek  için 
sağa tıklanır)  
Çizgisel yükler  (eklemek veya  silmek  için  sağa 
tıklanır)  
Sürşarj yükleri  (eklemek veya  silmek  için  sağa 
tıklanır) 
Öngörülen koşulları  (eklemek veya silmek  için 
sağ tıklanır) 
Moment  yükleri  (eklemek  veya  silmek  için 
sağa tıklanır) 

Mevcut  zemin  tipleri  (değiştirilmek  istenen 
zemin özellikleri tıklayarak seçebilir) 

Mevcut  sondaj  kuyuları  (değiştirilmek  istenen 
sondaj özellikleri tıklayarak seçebilir) 

Yapısal  malzemeler  (değiştirilmek  istenen 
yapısal  malzemelerin  özellikleri  tıklayarak 
seçebilir)  

Mevcut  duvar  kesitleri  (değiştirilmek  istenen 
mevcut duvar kesitlerine bakılabilir, silinebilir, 
etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir)  

Mevcut yapısal kesitler (bina ve temeller)  

Diğer 3D yükler (Yayılı yükler, 3 Boyutlu nokta 
yükler ve araç yükleri)  
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2.4 General (Genel) menüsü 

 

 

Şekil 2.4.1: Proje Bilgisi, Model Limitleri, Yer, Sihirbazlar, Ayarlar, Örnek Dosyalar  

‐ Proje bilgisi:   simgesine basarak, proje, dosya, firma ve mühendis adlarını 

değiştirebilirsiniz  

 

Şekil 2.4.2: Proje Bilgileri Penceresi. 

‐ Model yüksekliği taşı:   simgesine basarak, yeni bir duvar üst yüksekliği girerek modelin 

yüksekliğini değiştirebilirsiniz  

 

Şekil 2.4.3: Model Yüksekliği Penceresi. 
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Kullanıcı yükseklik değişikliğinden etkilenecek nesneleri seçebilir. Bunlar:  

Tasarım kesiti koordinatları 

Zemin tabakaları kotları  
(mevcut kuyunun)  

Bütün sondajlara ait tüm zemin tabaka kotları  

Bütün aşamaların kotları  

Duvarların kotları 

Desteklerin kotları 

Sürşarj yükleri kotları 

Temeller ve binaların kotları 

 

Duvar üst noktası yüksekliklerin değişimi için bir referans noktası olarak kullanılmaktadır.  

Model Boyutları – Sınırları:   simgesine basarak, Tasarım Kesiti adı, kullanılan Stratigrafi 

veya sondaj logu ve modelin güzel bir görünüm oluşturmak için Model Sınırları değiştirebilir  

 

Şekil 2.4.4: Model Boyutları – Sınırları Penceresi. 

 

Bu pencere aşağıdaki seçenekleri içerir  
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 Tasarım kesiti adı  

 Geçerli modelde kullanılan sondaj. 

 Model sınırları. Burada modelin üst, alt, sol ve sağ sınırlarını tanımlanabilir. Bunlar 
mutlak koordinatlardır. 

 Modele ikinci bir duvar ekleme  

 y'‐y eksenindeki düzlemde duvar açısını tanımlama (plan görünümü, üstten bakış). 

 Seçilmiş tasarım kesiti ile temel tasarım kesiti ile bağlantı kurma: Bu iki tasarım kesitini 
bağlar ve farklı yükleme durumlarında kullanma yeteneği ile tasarım kesitlerini tek 
olarak belirler. 
 

‐ Yerel: Modelde kullanılacak dili ve birim sistemini değiştirme 
 

‐ Sihirbaz):   simgesine basarak, Sihirbaz penceresi belirir. Sihirbaz ile bir modeli gerçekten 
hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. 
 
 
 Welcome Sekmesi: Bu pencerede kullanıcı Analiz yöntemini tanımlayabilir. 

 

 

Şekil 2.4.5: Sihirbaz  – Hoşgeldin Sekmesi. 

Kullanıcı elastoplastic temel üzerindeki kiriş analizi (doğrusal olmayan), geleneksel (limit denge) 

analiz, ya da her iki analizi birlikte gerçekleştirmek için seçim yapılabilir.  
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 Boyutlar  Sekmesi:  Burada  kullanılacak  birim  sistemi  ve  ana  model  boyutları 
tanımlanabilir. 
 

 

Şekil 2.4.6: Sihirbaz –Boyutlar Sekmesi. 

Kullanılacak birim sistemi seçildikten sonra kullanıcı aşağıdaki bilgileri tanımlamalıdır.  

 Nihai kazı derinliği (D). 

 Duvar yüksekliği (H). 

 Kazı genişliği (B). 

 Duvar üst nokta kotu. 

 Yeraltı su seviyesi kotu. 
 

Ayrıca, " Yarıuzay Kazı Alanı Modeli " ve “Sağ duvar içer " seçenekleri ile  modelde iki duvar 

kullanıp kullanmamayı seçebilirsiniz. 
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 Duvar tipi Sekmesi: Burada kullanılacak ana duvar tipi tanımlanabilir.  
 

 

Şekil 2.4.7: Sihirbaz –Duvar Tipi Sekmesi. 

Duvar tipinin tanımlanması için kullanıcının aşağıdaki bilgileri girmesi gerekir: 

 Palplanş perde veya iksa kazıklarının kesiti (gerekirse)  

 Duvar boyutları (kalınlık)  

 Pasif genişlik (kazı seviyesi altında). 

 Aktif genişlik (kazı seviyesi altında). 

 Duvarın yatay aralığı  
 

Buna ek olarak, kullanıcı, bir kullanıcı tarafından oluşturulmuş mevcut duvarların listesinden bir 

duvar seçme imkanına sahiptir. 
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 Destekler  Sekmesi:  Bu  pencerede  kullanıcı  kullanılacak  destek  tipini  ve  kesitlerini 
tanımlayabilir.  
 

 

Şekil 2.4.8: Sihirbaz –Destekler Sekmesi 

Desteklerin tanımı ile, kullanıcı aşağıdaki verileri tanımlayabilir: 

 • Desteğin yapısal özellikleri (kesiti). 

 • Her destek seviyesi için yeni bir yapısal kesit oluşturulup oluşturulmayacağı. 

 • Ankrajların yapısal kesitini tahmin edilip edilmeyeceği. 

 • Ankrajlar için öngerilme yapılıp yapılmayacağı (akma olmadan ‐ önerilen). 

 • Ankrajların modellemesinin kablo şeklinde olup olmayacağı.  

 • Desteklerin yatay eksenle yaptığı açıların tanımlanması (destekler eğimli imal edilebilir 
olduğunda). 

 • Serbest uzunluğun tanımlanması (yalnızca ankrajlar için kullanılabilir). 

 • Yatay aralığın tanımlanması. 

 • Aderans bölgesinin tanımlanması (sabit uzunluk, yalnızca ankrajlar için kullanılabilir). 

 • Geri  çekme,  kaydırma  mesafesinin  tanımlanması  (sadece  ankraj  ve  payandalarda 
kullanılabilir, destek üst noktasından duvara olan mesafe). 
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 Aşamalar  Sekmesi:  Burada  her  inşaat  aşaması  için  zemin  yüzey  kotlarını 
tanımlayabilirsiniz. Üç ana seçenek vardır: 
 

 Otomatik seviyelendirme: 
 
Bu  seçenek  ile  programın  destekleri  eşit  olarak  yerleştirir  ve  her  aşaması  için  kazı 
derinliklerini otomatik olarak belirleyecektir. Ayrıca herhangi bir kazının bulunmadığı 
ilk aşama da tanımlanabilmektedir (önerilir).  
 

 

Şekil 2.4.9.a: Sihirbaz –Aşamalar Sekmesi, Otomatik Seviyelendirme. 

 

 Yükselikleri Tablolaştırma: 
 
Bu  seçenek  ile  destek  yükseklikleri  elle  tanımlanabilir.  En  alt  seviyedeki  destek 
elemanı ile taban zemini arasındaki yükseklik farkı da tanımlanabilir. 
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Şekil 2.4.9.b: Sihirbaz –Aşamalar Sekmesi, Yükseklikleri Tablolaştırma. 

 Cantilever (Konsol): 
 

Bu  seçeneği  herhangi  bir  destek  elemanı  kullanmadan  konsol  şeklinde  yapılacak 

tasarımlarda kullanabilirsiniz.  

 

Şekil 2.4.9.c: Sihirbaz –Aşamalar Sekmesi, Konsol. 
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 Yayılı yükler sekmesi: Burada, kullanıcı duvara bir dış yük olarak uygulanacak bir yayılı 
yükü tanımlayabilir.  
 

 

Şekil 2.4.10: Sihirbaz –Yayılı Yükler Sekmesi 

Duvara  uygulamak  üzere  iki  kademeli  yayılı  yük,  üçgen  yayılı  yük  veya  yayılı  yükleme  yok 

seçenekleri arasında seçim yapılabilir. 

 Yönetmelikler Sekmesi: Bu sekmede projeyi analiz etmek  için kullanılacak yapısal ve 
geoteknik yönetmelikler tanımlanabilir. 
 

 

Şekil 2.4.11: Sihirbaz  –Yönetmelikler Sekmesi. 
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‐ Ayarlar:   simgesine basarak, Varsayılan Ayarlar penceresi görüntülenir. 
 
 General  (Genel)  Sekmesi:  Bu  sekmede  varsayılan  birim  sistemi,  firma  ve mühendis 

adları  ve  otomatik  kaydetme  dizini  tanımlanabilir.  Varsayılan  dizinde  dosyaları 
kaydetmek seçeneği geçici  ilerleme dosyalarını  .deep uzantılı dosyaların kaydedildiği 
klasöre kaydeder.  

 

Şekil 2.4.12: Ayarlar  –Genel Sekmesi. 

 Yazı  tipi  ve  Görünüm  Sekmesi:  Bu  sekmede  kullanılacak  font  tipi  ve  bazı  diğer 
görüntüleme seçenekleri tanımlanabilir.  

 

Şekil 2.4.13: Ayarlar   – Yazı Tipi ve Görünüm Sekmesi. 
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Mevcut görünüm seçenekleri şunlardır: 

 • Eksenleri göster. 
 • Zemin bilgilerini göster. 

 • Modelin sol tarafında zemin tabakalarını göster. 

 • Ka ve Kp değerlerini duvarın yanında göster. 

 • Modele ilişkin varsayımlar tablosunu göster. 
 

Ayrıca,  burada  sonuçların  sunumu  ile  ilgili  bazı  görünüm  seçeneklerini  de 

tanımlayabilirsiniz.  

 Zemin Özellikleri  sekmesi: Burada  çelik  elemanlar  için  standartı  (Avrupa  veya ABD) 
tanımlanabilir  ve  bu  elemanların  metrik  veritabanından  okunup  okunmayacağı 
seçilebilir.  

 

 

Şekil 2.4.14: Ayarlar –Zemin Özellikleri Sekmesi. 

 

 

 



DeepXcav 2011 – User’s Manual 

 

Deep	Excavation	 	Sayfa	47	
 

 Tasarım  sekmesi:  Burada  çelik  ve  betonarme  elemanların  yapısal  tasarımı  için 
kullanılan varsayılan yönetmelikleri tanımlayabilirsiniz. 
 

 

Şekil 2.4.15: Ayarlar –Tasarım Sekmesi. 

 Paratie  –  Lineer  olmayan  sekmesi: Burada Non‐lineer  analiz motoru  için  varsayılan 
klasör konumunu tanımlayabilirsiniz. Bu başlangıç ayarlarının değiştirilmemesi tavsiye 
edilir. 

 

Şekil 2.4.16: Ayarlar – Paratie –Lineer Olmayan Sekmesi. 
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2.5 Özellikler menüsü 

 

  

Şekil 2.5.1: Özellikler Sekmesi Menüsü. 

‐ Zemin  tipi  verisi  düzenleme:   simgesine  basıldığında,  soil  properties  (zemin 
özellikleri) penceresi belirir. Bu pencerede mevcut zemin tiplerine ekleme, silme yapabilir 
ayrıca  mevcut  zeminlerin  tipi,  birim  hacim  ağırlıkları,  mukavemet  parametreleri  ve 
permeabilitesi  gibi  genel  özellikleri  değiştirilebilir,  elastoplastic  parametreleri 
düzenlenebilir  ve  ankrajlar  için  aderans  direnci  değiştirilebilir.  Bir  zemin  tipi  bir  sondaj 
dahilinde birden çok kez kullanılabilir. Kullanıcıya yardımcı olmak  için  zemin özelliklerinin 
tahmini değerlerini belirlemek üzere bir araç da eklenmiştir. Paragraf 3.4 bu penceredeki 
bütün seçeneklerin açıklamasını içermektedir.  

 

 

Şekil 2.5.2: Zemin Özellikleri Düzenleme Penceresi  
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‐ Sondajlar  (Zemin  tabakaları):   simgesine  basıldığında,  zemin  tabakaları  penceresi 
belirir.  Bu  pencerede,  projede  kullanıma  hazır  sondajları  düzenlenebilir.  Her  sondajda 
zemin tabakaları eklenebilir. Bunu yapmak için, yeni zemin tabakasının yüksekliği girilebilir, 
zemin  tipleri  listesinden  zemin  türü  seçilip  yeni  tabakanın  OCR  (AKO)  ve  Ko  değerleri 
tanımlanabilir.  Buna  ek  olarak,  Düzenle  simgesine  tıklayarak,  seçilen  zemin  özellikleri 
(paragraf 3.4) değiştirilebilir. X ve Y Koordinatları sondajın plandaki yerini belirtmekte olup 
analiz sonuçları etkilememektedir.  

 

 

Şekil 2.5.3: Zemin Tabakalarını Düzenleme Penceresi. 
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‐ CPT  logları:   simgesine  basılarak,  Geologismiki  CPT  tarafından  yapılan  CPT  deney 
sonuç  dosyası  kullanılarak  sondaj  ve  zemin  tipleri  eklenebilir.  Şekil  2.5.4.a’da  verilen 
seçenekler kullanılabilir. CPT log input sekmesi tıklandığında, aşağıdaki pencere belirir: 
 

 

Şekil 2.5.4.a: CPT Logları İçin Kullanılabilecek Seçenekler.  

CPT logları için kullanılabilecek seçenekler aşağıdaki gibidir: 

Geologismiki CPT’den içe aktar  İçe aktarmak için bir CPT dosyası seçilir  

CPT den Sondaj ve zeminlere dışa aktar   CPT logundan modelin zemin ve sondajlar 
veritabanlarına yeni zemin tipi eklemek için seçilir 

CPT tablosu  CPT penceresi açar. 

www.geologismiki.gr  Geologismiki’nin websitesine yönlendirir 

 

 

Şekil 2.5.4.b: Mevcut CPT Logları Penceresi. 

Bu pencerede programın veritabanına CPT testi sondajları ve zemin tipleri aktarılabilir.  
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‐ Duvar  kesitlerini  düzenleme:   simgesine  basılarak,  Duvar  özelliklerini  düzenleme 
penceresi belirir. Bu pencerede, duvar tipi ve boyutları seçilebilir, duvar kesiti seçilebilir ve 
beton duvarlar  için beton  çeliği  seçeneklerini düzenleyebilirsiniz. Bu  pencerede  bulunan 
özellikler Paragraf 3.6 'da tarif edilmektedir. 
 

 

Şekil 2.5.5: Duvar Özelliklerini Düzenleme Penceresi . 
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‐ Ankraj  kesitleri  düzenleme:   simgesine  basılarak,  ankraj  kesitlerinin  yapısal  ve 
geoteknik  özellikleri  düzenlenebilir.  Ayrıca  programın  veritabanından  belirli  kesitler 
seçilebilir. Bu pencerede bulunan özellikler Paragraf 3.8 'de tarif edilmiştir.  

 

 

Şekil 2.5.6: Ankraj Kesitleri Düzenleme Penceresi. 

‐ Döşeme  kesiti  düzenleme:   simgesine  basıldığında,  modelde  bulunan  döşeme 
kesitlerinin  yapısal  ve  donatı  özellikleri  düzenlenebilir.  Bu  pencerede  bulunan  özellikler 
Paragraf 3.10’da tarif edilmiştir. 

 

 

Şekil 2.5.7: Döşeme Kesiti Düzenleme Penceresi. 
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‐ Yatay destek elemanı kesiti düzenleme:   simgesine basılarak, modelde bulunan yatay 
destek  elemanlarının  yapısal  özellikleri  düzenlenebilir.  Bu  pencerede  bulunan  özellikler 
Paragraf 3.9’te tarif edilmiştir.  

 

 

Şekil 2.5.7: Yatay Destek Elemanı Kesiti Düzenleme Penceresi. 

‐ Sarmal  ankraj  kesiti  düzenleme:   simgesine  basıldığında,  Sarmal  ankraj 
kesitlerinin yapısal ve geoteknik özellikleri düzenlenebilir. Bu pencerede bulunan özellikler 
Paragraf 3.8’de tarif edilmiştir.  

 

 

Şekil 2.5.8: Sarmal Ankraj Kesiti Düzenleme Penceresi 
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‐ Yapısal Malzemeler: Bu sekmede yapısal malzemelerin özellikleri düzenlenebilir.  
Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. (Şekil 2.5.9): 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2.5.9: Yapısal Malzeme Seçenekleri 

 Çelik  özelliklerini  düzenleme  :   simgesine  basıldığında,  çeliğin  yapısal  özellikleri 
düzenlenebilir.  "standart  çelik  malzemelerinden  içe  aktar"  kutusu  ile  daha  önceden 
tanımlanmış kullanılabilir malzemeleri içe aktarabilirsiniz. 
 

 

Şekil 2.5.10: Çelik Özelliklerini Düzenleme Penceresi 

Beton 

Donatı çeliği 

Çelik 

Ahşap 

Kullanıcı tarafından tanımlanan malzeme 
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 Bu pencerede aşağıdaki malzeme özellikleri tanımlanabilmektedir: 

The steel name (Çelik adı) 

The yield strength Fy (Akma dayanımı) 

The ultimate strength Fu (Kopma dayanımı) 

The modulus of elasticity E (Elastisite Modülü) 

The density g (Yoğunluk) 

The steel material used  (Kullanılan çelik malzemesi) 

Import and replace selected material (Seçili malzemeyi değiştir veya içe aktar) 

Import and add as a new material (Yeni bir malzeme olarak ekle ve içe aktar) 
 

 Beton  özelliklerini  düzenleme:   simgesine  basıldığında,  çeliğin  yapısal  özellikleri 
düzenlenebilir.  "  standart beton malzemelerinden  içe  aktar"  kutusu  ile daha önceden 
tanımlanmış kullanılabilir malzemeleri içe aktarabilirsiniz.  
 

 

Şekil 2.5.11: Beton Özelliklerini Düzenleme Penceresi. 

 Bu pencerede aşağıdaki malzeme özellikleri tanımlanabilmektedir: 
 

The steel name (Çelik Adı) 

The concrete strength Fc (Beton dayanımı) 

The tension strength Ft (Çekme dayanımı ‐ basınç dayanımının yüzdesi olarak) 

The modulus of elasticity E (Elastisite Modülü) 

The density g (Yoğunluk) 

The  standard  concrete material  reference  standard  (Standart  beton malzeme 
referans standardı) 

The concrete material (Beton sınıfı) 

Import and replace selected material (Seçili malzemeyi değiştir veya içe aktar) 

Import and add as a new material (Yeni bir malzeme olarak ekle ve içe aktar) 
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 Donatı çeliği özelliklerini düzenleme:   simgesine basıldığında donatı çeliğin yapısal 
özellikleri düzenlenebilir.  "standart donatı malzemelerinden  içe aktar" kutusu  ile daha 
önceden  tanımlanmış  kullanılabilir  malzemeleri  içe  aktarabilirsiniz.  Çelik  donatı 
malzemeleri donatılı beton ve ankraj kesitleri için de kullanılabilmektedir.  

 

 

Şekil 2.5.10: Donatı Çeliği Özelliklerini Düzenleme Penceresi. 

  Bu pencerede aşağıdaki malzeme özellkileri tanımlanabilmektedir: 
 

The steel name (Çelik adı) 

The yield strength Fy (Akma dayanımı) 

The modulus of elasticity E (Elastisite Modülü) 

The  standard  rebar  material  reference  standard  (Standart  donatı  malzeme 
referans standartı) 

The steel material used (Kullanılan çelik malzemesi) 

Import and replace selected material (Seçili malzemeyi değiştir veya içe aktar) 

Import and add as a new material (Yeni bir malzeme olarak ekle ve içe aktar) 
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 Kullanıcı  tarafından  tanımlanan  malzeme  özelliklerini  düzenleme:   
simgesine  basıldığında  elastisite  modülü  değeri  girilerek  yeni  bir  özel  malzeme 
tanımlanabilir.  Kullanıcı  tarafından  tanımlanan  malzemeler  özel  olarak  tanımlanan 
duvarlarda kullanılabilir. 
 

 

Şekil 2.5.11: Kullanıcı Tarafından Tanımlanan Malzeme Özelliklerini Düzenleme Penceresi  
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 Ahşap  özelliklerini  düzenleme:   simgesine  basıldığında  ahşabın  yapısal  özellikleri 
düzenlenebilir.  Ahşap  malzemesi  kazıklı  iksa  duvarlarında  kaplama  olarak 
kullanılmaktadır.  
 

 

Şekil 2.5.12: Ahşap Özelliklerini Düzenleme Penceresi. 

 Bu pencerede aşağıdaki malzeme özellkileri tanımlanabilmektedir: 
 

The wood name (Ahşap adı) 

The ultimate bending strength Fbu (Nihai eğilme dayanımı) 

The ultimate tensile strength Ftu (Nihai çekme dayanımı) 

The ultimate shear strength Fvu (Nihai kayma dayanımı) 

The modulus of elasticity E (Elastisite Modülü) 

The density g (Yoğunluk) 
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2.6 Model İletişim kutusu 

 

 

Şekil 2.6.1: Model Araç Çubuğu. 

‐ Özel  tabakalar:   seçeneği  tıklandığında, DeepXcav özel  tabakalar  seçeneği 
ile paralel olmayan zemin tabakaları yaratılabilmektedir. Bu seçenekte, zemin tabakalarını 
tanımlamak  için  sondaj  kuyusundan  faydalanmak  yerine  kullanıcı  soldan  sağa  gelişigüzel 
tabaka sınırları belirleyebilir ve yatay olmayan tabaka koşullarını tanımlayabilmektedir.  

 

 

Şekil 2.6.2: Özel Tabakalar Seçeneği. 

‐ “Use custom layer” özel tabakaları kullan seçeneği özel tabaka durumunu etkinleştirir. 
‐ “Reset layers from boring” tabakaları sondajdan yeniden ayarla seçeneği, tüm özel tabaka 

çizgilerini mevcut tasarım seçeneğine uygun olan sondajı kullanarak yatay konuma yeniden 
ayarlar.  

‐ “Draw  a  layer  line” bir  tabaka  çizgisi  çiz  aracı  kullanıcının modele  tıklayarak  soldan  sağa 
tabaka çizgisi çizmesini sağlamaktadır. Sonlandırmak için “enter” tuşuna basılır.  
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‐ İkinci  duvarın  eklenmesi:   simgesine  basıldığında,  modelde  mevcut 
duvarın sağ tarafına ikinci bir duvar eklenebilmektedir. 

 

 

Şekil 2.6.3: İkinci Duvarın Eklenmesi 

‐ Yüzey seçenekleri:   simgesine tıklanarak yüzey seçenekleri düzenlenebilmektedir. Bu 
seçenekler  aşağıdaki  tabloda  sunulmaktadır.  Ayrıca  duvarın  yanındaki  yüzey  kotu  Şekil 
2.6.4.’te işaretlenen alanda değiştirilebilmektedir.  
 

 

Şekil 2.6.4: Yüzey Seçenekleri. 
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Simge  Tanım 

 
Toptan yüzey seviyelerini sıfırlar

 
Sağ yüzey seviyesini ayarlar

 
Sol yüzey seviyesini ayarlar

 
Yüzey noktalarının koordinat tablosu

 
Sol tarafta bir palye oluşturur 

  Sol tarafta bir şev oluşturur

  Sağ tarafta bir palye oluşturur 

  Sağ tarafta bir şev oluşturur

 

‐ Su  seviyesi:  Şekil  2.6.5’te  gösterilen  işaretli  alanda  duvarın  yanındaki  su  seviyesi 
tanımlanabilmektedir.  

 

Şekil 2.6.5: Su Seviyesi – Ayarlar . 

‐ “Draw a custom water  surface” özel  su  seviyesi  çiz aracı  ile yatay olmayan bir Yeraltı  su 
seviyesi çizilebilmektedir. Bunu yapmak  için, bu seçenek  işaretlenir ve  farenin sol tuşu  ile 
tıklanarak  soldan  sağa  doğru  çizmeye  başlanır  (“enter”  tuşuna  basılarak  çizim  işlemi 
tamamlanır). Özel su çizgisini silmek için modelde üzerine gelinerek “delete” tuşuna basılır.  

‐ “Draw a u  line” u hattı  çizim aracı modelde  sabit boşluk  suyu basıncını belirten bir  çizgi 
çizmek için kulanılır. Bu çizgi yalnızca şev stabilitesi analizlerinde kullanılmaktadır.  
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‐ “Define user water pressures” Kullanıcı  tanımlı  su basınçları aracı duvar dibindeki boşluk 
suyu  basınçlarına  özel  değerler  atanması  için  ekrana  bir  iletişim  kutusu  getirir. Doğrusal 
olmayan yöntemde,  su basıncının  iki ardışık  sıfır değerinin yine de  toplam düşey gerilme 
değerinde γw mertebesinde bir artışa neden olacağı unutulmamalıdır (bkz teorik el kitabı).  

 simgesine tıklandığında , Yeraltı su seviyesi iletişim kutusu ekrana gelir.  

 

Şekil 2.6.6: Yeraltı Su Seviyesi. 

Aşağıdaki tablo Yeraltı su seviyesi iletişim kutusunda yer alan seçenekleri sunmaktadır.  

Duvar arkası su seviyesini tanımlama (sol taraf)  

Hidrostatik yeraltı su basınçları kullanma seçeneği  

Yeraltı  suyu  için  basitleştirilmiş  akım  ağı  kullanma  seçeneği  (1  boyutlu  akım 
hesapları)  

Tam akım ağı analizi uygulama seçeneği (sonlu farklar yöntemi)  

Alt  sınırda  sabit  seviyeli  su  yükü  seçme  imkanı  (önceki  seçeneğin  kullanılması 
halinde)  

Kullanıcı tanımlı su basınçları kullanma seçeneği  

Merkez bölgede suyu tabanda tutma seçeneği 

Merkez bölgedeki suyunu taban altına düşürme seçeneği  

Merkez bölgedeki su seviyesi için genel kotu kullanma seçeneği  

Kazı tabanında yalıtım (sızdırmaz tabaka) oluşturma seçeneği  

Suyun birim hacim ağırlığını γw tanımlama  

İkinci duvar  için  farklı merkez su kotu tanımlama seçeneği  (Bu seçenek yalnızca 
modelde ikinci duvar kullanılması halinde geçerlidir).  
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‐ Aşamalar:  Bu  bölgede  inşaat  aşamaları  oluşturulabilir,  silinebilir,  eklenebilir,  araya 
sokulabilir veya çoğaltılabilir.  

 

 

Şekil 2.6.7: İnşaat Aşamaları Araç Çubuğu. 

Simge  Tanım 

 
Yeni bir inşaat aşaması ekleme

  Mevcut inşaat aşamasını silme 

 
Mevcut aşamadan sonra bir inşaat aşaması ekleme 

  Seçili inşaat aşamasını kopyalama 

  İnşaat aşamasını yapıştırma 
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‐ Gelişmiş:  Bu  alanda  belirli  bir  aşama  sırasında  yapısal  malzeme  ve  zemin  özellikleri 
değiştirilebilmektedir. Sonraki  tüm aşamalar  için başka bir değiştir komutu  ile veya başka 
bir  modeli  değişimi  tarafından  yerine  geçmediği  sürece  bir  özellik  değişim  komutu 
geçerlidir. Bu seçeneklerin dikkatli kullanılması gerekmektedir.  
 

 

Şekil 2.6.8: Gelişmiş Seçenekler. 

 

 

Şekil 2.6.9: Yapısal Malzeme Özelliklerini Değiştirme İletişim Kutusu. 
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Şekil 2.6.10: Zemin Özelliklerini Değiştirme İletişim Kutusu. 

Zemin özelliklerini değiştirme iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekler mevcuttur: 

Malzeme değişimi tanımlama 

Malzeme değişiminin etkinleştiği aşamayı seçme  

Malzeme tipini seçme  

Değiştirilecek malzemeyi seçme  

Standart Elastisite Modülü E değeri  

Yeni Elastisite Modülü E değeri  
 

‐ Sol  duvar  kirişi  çizme:   simgesi  tıklandığında,  Şekil  2.6.11  ve  2.6.12’de  gösterildiği 
gibi  mevcut  duvara  ek  olarak  ikinci  bir  duvar  kirişi  çizmek  ve  özelliklerini  değiştirmek 
mümkün olabilmektedir. Duvar kirişi çizmek için duvarın yanında bir noktaya tıklanması ve 
daha sonra bir sonraki duvar kirişi noktasının seçilmesi gerekmektedir.  

 

 

Şekil 2.6.11: Sol Duvar Kirişi Çizim Simgesi. 
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Şekil 2.6.12: Duvar Kirişi Veri Düzenleme İletişim Kutusu. 

Duvar verisi düzenleme iletişim kutusunda mevcut seçenekler Bölüm 3.7’de verilmiştir. 

Modelde ikinci bir duvarın kullanılmak istenildiğindeSağ duvar kirişi çizim seçeneği mevcuttur 

(Şekil 2.6.13).  

 

Şekil 2.6.13: Sağ Duvar Kirişi Çizim Simgesi. 
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2.7 Yük/Mesnet Araç Çubuğu 

 

 

Şekil 2.7.1: Yük/Mesnet Araç Çubuğu 

Araç  Tanım 

  Ankraj ekleme (önce duvara, daha sonra zemine tıklanır).  

  Boru destek ekleme  (önce duvara, daha sonra zemine veya  ikinci duvara 
tıklanır).  

 
Eğik eleman ekleme (önce duvara, daha sonra zemine tıklanır). 

  Döşeme ekleme (önce duvara tıklanır, daha sonra döşemenin bitiş noktası 
tanımlanır). 

  Sabit mesnet ekleme  (sabit mesnet eklemek  için duvar uzerinde noktaya 
tıklanır). 

  Yay  elemanı  ekleme  (yay  elemanı  eklemek  için  duvar  uzerinde  noktaya 
tıklanır). 

  Yüzeye etkiyen  yayılı  yük ekleme  (yükün etkidiği bölgenin  sınır noktaları 
tanımlanır).  

 
Yüzeye  etkiyen  çizgisel  yük  ekleme  (zemin  yüzeyinde  yükün  etkidiği 
noktaya tıklanır).  

 
Duvar üzerine yayılı yük ekleme (duvar üzerinde iki noktaya tıklanır).  

  Duvar üzerine çizgisel yük ekleme (duvar üzerinde yükün etkidiği noktaya 
tıklanır). 

 
Duvara  öngörülen  durum  ekleme  (eklemek  için  duvara  tıklanır  ). 
Öngürülen durum önceden tanımlı bir deplasman ya da duvarda meydana 
gelebilecek bir dönme olabilir (doğrusal olmayan analiz).  

  Üç boyutlu temel ayağı yükü ekleme (3D) (bir temel ayağı yükünün etkime 
noktası tanımlanır) 

  Yeni bina ekleme (binanın yerleştirileceği noktaya tıklanır). 

  Kazı yapma (kazı sınırlarını tanımlamak için ekrana tıklanır). 

  Geri dolgu yapma (dolgu sınırlarını tanımlamak için ekrana tıklanır). 
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‐ Bina ekleme:   simgesi  tıklandığında, bina  sihirbazı  iletişim kutusu kullanılarak 
modele bina eklenebilmektedir.  
İletişim kutusunda yer alan özellikler Bölüm 4.7’de detaylı olarak açıklanmaktadır. 

 

Şekil 2.7.2: Bina Sihirbazı İletişim Kutusu. 

‐ Temel ekleme:   simgesi  tıklandığında,  temel ayağı seçenekleri  iletişim kutusu 
kullanılarak modele bir temel ayağı yükü eklenebilmektedir. 
İletişim kutusunda yer alan özellikler Bölüm 4.6’da detaylı olarak açıklanmaktadır.  

 

 

Şekil 2.7.3: Temel Ayağı Seçenekleri İletişim Kutusu. 
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‐ Kuşak  kirişi  ekleme:   simgesi  tıklandığında,  mesnet  noktasına  kuşak  kirişi 
eklenebilmektedir. Kuşak  kirişi  iletişim  kutusu ekrana gelmekte  ve  kullanıcı  kiriş  tipini  ve 
yükleme durumunu tanımlayabilmektedir. Bu iletişim kutusunda yer alan özellikler Bölüm 
3.14’te detaylı olarak açıklanmaktadır.  
 

 

Şekil 2.7.4: Kuşak Kirişi İletişim Kutusu. 

‐ Yük  birleşimleri:   simgesi  tıklandığında,  yük  birleşimleri  iletişim  kutusu  ekrana  gelir 
(Şekil  2.7.5).  Her  bir  yük  birleşimi,  bir  tasarım  yaklaşımı  uygulandığında  yük  özellikleri 
bakımından  yüke  nasıl  tepki  verileceğini  (istenen,  istenmeyen,  otomatik,  yoksayılan) 
belirler.    Bu  tanımlama  modele  etkiyen  her  yüke  (sürşarj  yükü,  çizgisel  yükler,  temell 
ayakları, binalar ve diğer üç boyutlu yükler) uygulanabilir.  

 

Şekil 2.7.5: Yük Birleşimleri İletişim Kutusu – Bölgesel Yükler. 
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Şekil 2.7.6: Yük Birleşim İletişim Kutusu – Binalar ve Temeller. 

 

Şekil 2.7.7: Yük Birleşimleri İletişim Kutusu – Diğer 3 Boyutlu Yükler. 
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2.8 Sismik araç çubuğu 

 

 

Şekil 2.8.1: Sismik Araç Çubuğu. 

Bu araç çubuğunda, sismik seçenekler ve yükler analize dahil edilebilmektedir. Araç çubuğunda 

yer alan özellikler aşağıdaki gibidir:  

‐ Genel – ivmeler:  Bu bölümde her iki yönde (yatayda ax ve düşeyde az) deprem ivmeleri 
tanımlanabilmektedir.  

 

 

Şekil 2.8.2: Deprem İvmeleri. 

‐ Yöntem:  Bu bölümde sismik yöntem seçilmektedir. Mevcut listeden (Şekil 2.8.3) seçim 

yapılabilmekte veya   simgesi tıklanarak  sismik etkiler iletişim kutusu 
yüklenebilmektedir (Şekil 2.8.4).  
 

 

Şekil 2.8.3: Mevcut Sismik Yöntem Listesi. 
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Şekil 2.8.4: Sismik Etkiler İletişim Kutusu. 

Aşağıdaki tabloda sismik etkiler iletişim kutusunda yer alan özellikler verilmiştir.  

Bulunulan aşamada sismik etkileri dahil etme seçeneği  

Yatay tasarım ivmesi Axtasarım 

Düşey tasarım ivmesi Aztasarım 

Tasarım yönetmeliği kullanma seçeneği  

Tasarım  yönetmeliği  ve  zemin  sınıfı  tanımlama  seçeneği  (Önceki  seçeneğin  seçilmesi 
durumunda geçerlidir)  

Yatay taban ivmesi Axtaban tanımlama  

Arazi zemin büyütme faktörü Ss tanımlama  

Topografik arazi büyütme faktörü St tanımlama  

Bina önem katsayısı I tanımlama  

Rijit duvar davranışı (Wood yöntemi) kullanma seçeneği 

Esnek duvar davranışı kullanma seçeneği  

Kullanıcı  tanımlı  büyütme  faktörü  R  kullanma  seçeneği  (esnek  duvar  seçeneğinin 
kullanılması durumunda geçerlidir).  

Tasarım  yönetmeliğine  göre  büyütme  faktörü  R  tanımlama  seçeneği  (esnek  duvar 
seçeneğinin kullanılması durumunda geçerlidir).  

Richards Elms’e göre büyütme  faktörü R tanımlama seçeneği  (esnek duvar seçeneğinin 
kullanılması durumunda geçerlidir).  

Liao Whitman’a göre büyütme faktörü R tanımlama seçeneği (esnek duvar seçeneğinin 
kullanılması durumunda geçerlidir).  

R değeri tanımlama (kullanıcı tanımlı büyütme faktörünün seçilmesi halinde geçerlidir.)  



DeepXcav 2011 – User’s Manual 

 

Deep	Excavation	 	Sayfa	73	
 

Kalıcı tasarım deplasmanı Dxperm tanımlama (sismik hareket sonrasında)  

En büyük hız Vmax tanımlaması  

En büyük ivme amax tanımlaması  

Vmax/amax tanımlama (bu secenek   öngörü durumunda geçerlidir) 

Sismik toprak basınçları için yarı rijit yöntem kullanım imkanı  

Sismik toprak basınçları için Mononabe‐Okabe yöntemi kullanım imkanı  

Sismik toprak basınçları için Richards‐Shi yöntemi kullanım imkanı  

Kullanıcı tanımlı dış basınçları kullanma seçeneği  

Wood yöntemi otomatik kullanma inkanı  

Wood yöntemini elle kullanma inkanı  

Tepe ve taban noktalarında kullanıcı tanımlı sismik basınçları belirleme  

Su davranışını geçirimli, geçirimsiz ya da kendiliğinden olarak tanımlama imkanı  

Hidrodinamik etkiler için gerçek su basınçlarını kullanma seçeneği (γw x hw yerine)  

Kazı tabanına gelen itkiyi hesaplama seçeneği  

Duvarın en alt noktasına gelen itkiyi hesaplama seçeneği  

Ağırlık tipi olmayan duvarlar için duvar atalet momentini hesaba katma tercih  

Ayarları tüm hesap aşamalarına uygulama tercihi  

Tasarım ivmelerini yeniden hesaplama  

 

‐ Geleneksel sismik: Bu alanda sismik yüklerin uygulama yüksekliklerini kontrol etmek için 
seçenekler ayarlanabilmekte ve yarı rijit sismik çarpan B (dikdörtgensel sismik itki diyagramı 
oluşturmak için kullanılan katsayı) tanımlanabilmektedir.  
 

 

Şekil 2.8.5: Geleneksel Sismik Araç Çubuğu Seçenekleri. 
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‐ Paratie (Doğrusal Olmayan) Sismik:  Bu alanda  su davranışı (Şekil 2.8.6) ve sismik basınçlar 
Doğrusal Olmayan (Paratie) Yöntem’e göre tanımlanabilmektedir. Geçirimli veya geçirimsiz 
seçenekleri  bir  sismik  durumda  suyun  nasıl  gözönüne  alınacağını  belirler.  Geçirimli 
durumda hidrodinamik yükleme Westergaard yöntemine göre uygulanmaktadır. Otomatik 
EC8  limit seçeneği tercih edilirse geçirimli/geçirimsiz durum Eurocode 8’de belirtilem sınır 
durumlara göre yatay zemin geçirimliliğine bağlı olarak otomatik belirlenmektedir.   

 

 

Şekil 2.8.6: Su Davranışı ile İlgili Seçenekler. 

 

 

Şekil 2.8.7: Elastoplastik Sismik Basınç Seçenekleri. 
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2.9 Analiz Araç Çubuğu 

 

 

Şekil 2.9.1: Analiz Araç Çubuğu. 

Bu araç çubuğunda temel analiz ayarları düzenlenebilmektedir.  

‐ Analiz:   Bu  alanda  analiz  yöntemi  tanımlanabilmektedir. Geleneksel  analiz  (limit denge), 
doğrusal olmayan analiz veya  ikisinin birleşimi bir yöntem kullanılabilmektedir. Ayrıca, bu 
araç  çubuğunda  duvar  noktaları  arasındaki  mesafe  tanımlanabilmektedir  (üçgen  ağ 
elemanları). Genel olarak en az 100 düğüm noktasından oluşan bir ağ oluşturulması tavsiye 
edilmektedir.  
 

 

Şekil 2.9.2: Analiz Seçenekleri. 

‐ Tasarım yaklaşımı:  Bu alanda standartlara göre tasarım  yük durumları tanımlanabilmektedir. 
Bir tasarım ölçütünün özel bir durumunu seçmek (Şekil 2.9.3) veya bir tasarım yönetmeliğinin 
tüm yük durumları ve tasarım yaklaşımlarını oluşturmak (Şekil 2.9.4) mümkündür.  Bölüm 
3.2’de bu seçenekler detaylı olarak anlatılmaktadır.  

‐  
Şekil 2.9.3: Tekil Yük Durumu. 
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Şekil 2.9.4: Çoklu Yük Durumları. 

‐ Su davranışı:  Bu alanda kil zemin davranışını ve her bir hesap aşaması için su analiz çeşidi 
tanımlanabilmektedir (Şekil 2.9.5 ve 2.9.6).  

 

 

Şekil 2.9.5: Kil Zemin Davranışının Tanımlanması. 

Drenajlı  analiz  için  program  efektif  direnç  parametrelerini  kullanmaktadır  (Sınır  denge 

yönteminde  ve  toptan  stabilite  analizinde  killer  için  c’  kullanılmaktadır).  Varsayılan  davranış 

olarak zemin iletişim kutusunda tanımlanan başlangıç drenajlı/drenajsız ayarı kullanılmaktadır.  
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Şekil 2.9.6: Su Analiz Seçenekleri. 

Hidrostatik  Su basınçları hidrostatik olarak hesaplanır (γw x h) 

Basit akım  Duvar yanındaki su basınçları tek boyutlu akım analizine göre hesaplanır  

Tam akım ağı  Su basınçları iki boyutlu sonlu farklar akım ağı analizine göre hesaplanır.  

Kullanıcı  tanımlı 
basınçlar 

Su basınçlarına kullanıcı tanımlı değerleri atar 

Kazı  tabanının 
yalıtımı 

Bu  gelişmiş  bir  seçenektir.  Bu  seçenek  ile,  kazı  tabanını  yalıtarak  kazı 
çukurunda  kazı  tabanından  daha  yüksek  seviyede  bir  su  seviyesi 
tanımlanabilmektedir.  Bu  durumda  kazı  çukuru  içerisinde  düşey  efektif 
gerilmelerin sıfırdan büyük kalmasına dikkat etmek gerekmektedir.  

 

‐ Toprak  itki  seçenekleri:     simgesi  tıklandığında  ,  temel  Ka  Kp  seçenekleri  iletişim 
kutusu  ekrana  gelir  (Şekil  2.9.8). Bu  iletişim  kutusunda  yatay  toprak  basıncı  katsayılarını 
hesaplamak  için kullanılacak yöntem belirlenebilir. Çoğu durumda,  tam otomatik yöntem 
en iyi sonuçları vermektedir.  
 

 

Şekil 2.9.7: Toprak İtki Seçenekleri Simgesi. 
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Şekil 2.9.8: Temel Ka Kp Seçenekleri İletişim Kutusu. 

Bu iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekler mevcuttur:  

Tam otomatik yöntem (Ka ve Kp’nin otomatik seçimi) 

Kullanıcı girişi yöntemi 

A Seçeneği: Tam kullanıcı girişi (Kullanıcı girişi yönteminin seçilmesi durumunda)  

B Seçeneği: Başlangıç parametrelerinin yaklaşık olarak güncellenmesi (Kullanıcı girişi yönteminin 
seçilmesi durumunda)  

Ka ve Kp’nin kayma direnci açısı ve tasarım yaklaşımındaki değişikliklere göre otomatik 
düzenlenmesini aktif hale gelitme seçeneği (B seçeneğinin seçilmesi durumunda)  

Ka ve Kp’nin yüzey eğim  açısı değişikliklerine göre otomatik düzenlenmesini aktif hale gelitme 
seçeneği (B seçeneğinin seçilmesi durumunda)  

Ka ve Kp’nin deprem etkilerini göz önüne alarak otomatik düzenlenmesini aktif hale gelitme 
seçeneği (B seçeneğinin seçilmesi durumunda)  

Kayma direnci açısının değişmesi durumunda K0’ın düzenlenmesi seçeneği  

Ka ve Kp’nin her aşamada ve her tasarım bölümünde değiştirilmesine izin verme seçeneği. 
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‐ Duvar sürtünmesinin gözönüne alınması:  Bu alanda duvarın herhangi bir tarafında 
(koruyucu veya devirici taraf) sürtünmenin hesaba katılması ve bu sürtünme katsayısının 
nasıl hesaplanacağının belirlenmesi mümkün olabilmektedir.  

 

 

Şekil 2.9.9: Duvar Sürtünmesinin Gözönüne Alınması. 

Duvar sürtünmesini 0 olarak atama seçeneği  

Duvar sürtünmesini zemin sürtünmesinin belirli bir yüzdesi olarak atama seçeneği (0 ila 
100% arasında) 

Duvar sürtünmesi için belirli bir değer atama seçeneği  

Su driving devirici kayma kuvvetine düşey adezyon ekleme seçeneği (limit denge analizi) 

Su resisting koruyucu kayma kuvvetine düşey adezyon ekleme seçeneği (limit denge analizi)  

Killer için de duvar sürtünmesini gözönüne alma seçeneği  

 

 

Şekil 2.9.10: Koruyucu veya Devirici Tarafta Sürtünmenin Hesaba Katılması  

Duvar sürtünmesini ihmal etme seçeneği  

Duvar sürtünmesi hesabında Lancellotta 2007 yöntemini kullanma seçeneği  

Duvar sürtünmesi hesabında Caquot Kerisel yöntemini kullanma seçeneği  

Duvar sürtünmesi hesabında Coulomb yöntemini kullanma seçeneği 
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‐ Geleneksel analiz yöntemleri – Devirici Basınçlar: Bu alanda limit denge analizi için duvarı 
devirici tarafta kullanılan yatay toprak basınçlarının tipi tanımlanmaktadır.  

 

 

Şekil 2.9.11: Aktif Toprak Basınçları. 

 Aktif basınçlar: Aktif basınçlar seçeneğinin seçilmesi durumunda devirici  taraf  için aktif 
basınçlar kullanılabilmektedir.  

 Sükunetteki basınçlar:  Sükunetteki basınçlar  seçeneğinin  seçilmesi durumunda devirici 
taraf için sükunetteki basınçlar kullanılabilmektedir.  

 Peck 1969 görünüşü:   simgesi tıklanarak ve Peck basınçları seçeneği seçilerek, Peck 
basınçları iletişim kutusu ekrana gelir.  
 

 

Şekil 2.9.12: Peck Basınçları Seçenekleri İletişim Kutusu. 
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Peck  basınçları  iletişim  kutusunda  kil  zeminlerdeki  toprak  basınçları  için  çarpan  mkil  değeri 

tanımlanabilmekte,  ayrıca  bu  iletişim  kutusunda  katı  zemin  profillerinde  basınçların  sıfır 

değerine düşmesine izin vermeme seçeneği bulunmaktadır.  

 Yamuk  toprak  basıncı  dağılımını  özelleştir:  Yamuk  toprak  basıncı  dağılımını  özelleştir 

seçeneği  seçildiğinde  ve   simgesi  tıklandığında,  yamuk  toprak  basıncı  dağılımı 
iletişim kutusu ekrana gelir.   

 

Şekil 2.9.14: Yamuk Toprak Basıncı Dağılımı Seçenekleri İletişim Kutusu. 

Yamuk toprak basıncı seçeneği  iletişim kutusunda aktif toprak basınçları  için M çarpanı  ile üst 

üçgen  basıncı  tepeden,  alt  üçgen  basıncı  ise  alttan  kazı  derinliğinin  bir  yüzdesi  olarak 

tanımlanabilir. 

 FHWA  görünüşü:  FHWA  basınçları  seçildiğinde  ve   simgesi  tıklandığında  FHWA 
basınç dağılımı iletişim kutusu ekrana gelir.   
 

 

Şekil 2.9.15: FHWA Basınç Dağılımı İletişim Kutusu. 

FHWA basınç dağılımı  iletişim kutusunda kil  zeminlerdeki  toprak basınçları  için çarpan mkil ve 

aktif toprak basınçları çarpanı M değerleri tanımlanabilmekte, ayrıca bu iletişim kutusunda katı 

zemin profillerinde basınçların sıfır değerine düşmesine izin vermeme seçeneği bulunmaktadır.  
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 İki basamaklı dikdörtgen dağılım:  İki basamaklı dikdörtgen dağılım seçildiğinde ve     
simgesi  tıklandığında  iki  basamaklı  dikdortgen  basınç  dağılımı  iletişim  kutusu  ekrana 
gelir. Bu seçenekte kazı tabanı üzerindeki yatay toprak basınçları su seviyesinin üzeri için 
M1 x Hkazı olarak, su seviyesinin altı için ise M2 x Hkazı olarak hesaplanmaktadır.  
 

 

Şekil 2.9.16: İki Basamaklı Dikdortgen Basınç Dağılımı İletişim Kutusu. 

 

Burada  su  seviyesinin  üzeri  için  M1  ve  su  seviyesinin  altı  için  ise  M2  çarpanları 

tanımlanabilmektedir.  

 Kullanıcı  tanımlı  basınç  dağılımları:  Kullanıcı  tanımlı  basınç  dağılımları  seçildiğinde  ve 

 simgesi tıklandığında kullanıcı tanımlı basınç dağılımları iletişim kutusu görülür.  
 

 

Şekil 2.9.17: Kullanıcı Tanımlı Basınç Dağılımları İletişim Kutusu. 

Burada çeşitli seviyelerde basınç değerleri tanımlanabilmektedir.  

 Kayma kaması analizinin optimize edilip edilmemesi seçilebilmektedir.  
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 Kayma kaması analiz seçenekleri: Kayma kaması analiz seçenekleri seçildiğinde  , kayma 
kaması analiz seçenekleri iletişim kutusu ekrana gelir.  
 

 

Şekil 2.9.18: Kayma Kaması Analiz Seçenekleri İletişim Kutusu. 

Aşağıdaki  tabloda  kayma  kaması  analiz  seçenekleri  iletişim  kutusunda  yer  alan  özellikler 

sıralanmıştır:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki duvar için aktif kama kullanma seçeneği  

İki duvar için pasif kama kullanma seçeneği  

Kama analizini optimize etme seçeneği  

Minimum ve maksimum aktif ve pasif kama arama sınırlarının 
tanımlanması. Bu sınırlar kama analizini optimize etme 
seçeneği işaretlendiğinde kullanılabilir.  
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‐ Geleneksel analiz yöntemleri – Koruyucu Kuvvetler:  Bu alanda koruyucu tarafta kullanılan 
yatay toprak basınçların tipi tanımlanabilmektedir. 
  

 

Şekil 2.9.19: Koruyucu Basınçlar. 

Koruyucu tarafta pasif basınçları kullanma seçeneği (Şekil 2.9.20) 

Koruyucu tarafta sükunetteki basınçları kullanma seçeneği  

Pasif basınçları bir çarpanla çarpma seçeneği (Şekil 2.9.21) 

Koruyucu toprak basınçlarını pasif toprak basıncının belirli bir güvenlik 
katsayısına bölümünden elde etme seçeneği. (Şekil 2.9.22) 

En büyük bir pasif basınç değeri belirleme seçeneği (Şekil 2.9.23) 

 

 

Şekil 2.9.20: Pasif Basınçlar İletişim Kutusu. 
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Aşağıdaki tabloda pasif basınçlar iletişim kutusunda yer alan özellikler sıralanmıştır:  

Rankine pasif toprak basıncı katsayısı Kp seçme (Duvar sürtünmesi ihmal edilir)  

Coulomb pasif toprak basıncı katsayısı Kp seçme  

Lancellotta pasif toprak basıncı katsayısı Kp seçme  

Caquot‐Kerisel pasif toprak basıncı katsayısı Kp seçme  

Soubra pasif toprak basıncı katsayısı Kp seçme  

 

 

Şekil 2.9.21: Pasif Basınç Çarpanı İletişim Kutusu (Sükunetteki Toprak Basınçları için). 

Burada koruyucu taraftaki sükunetteki toprak basınçları için M çarpanı değeri tanımlanabilir.  

 

Şekil 2.9.22: Pasif Basınçlar Güvenlik Katsayısı İletişim Kutusu. 

Burada  güvenlik  katsayısı  FS  değeri  tanımlanabilmektedir.  Koruyucu  toprak  basınçlarını  elde 

etmek için pasif toprak basınçları sözkonusu güvenlik katsayısına bölünmektedir.  
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Şekil 2.9.23: En Büyük Pasif Toprak Basıncı Sınırı İletişim Kutusu. 

Burada en büyük pasif toprak basıncı sınır değeri sp’max tanımlanabilmektedir. 

‐ Geleneksel analiz yöntemleri – Konsol:  Bu alanda konsol yöntem seçilebilmektedir 
(Serbest veya ankastre mesnetli ) 

 

 

Şekil 2.9.24: Konsol Yöntem. 
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‐ Geleneksel analiz yöntemleri – Kazı tabanı altı basınçlar:      simgesi 
tıklandığında,  taban altı basınçları hesaplama yöntemi  seçilebilmektedir. Genelde Normal 
seçeneğinin seçilmesi tavsiye edilmektedir. =0 basınçları seçeneği kazı tabanı altında toprak 
basınçlarını 0 olarak dikkate almakta, Ka‐Aktif seçeneği  ise kazı tabanı altında aktif toprak 
basınçlarının kullanımını mecburi kılmaktadır.  

 

 

Şekil 2.9.25: Kazı Tabanı Altı Basınçları 

‐ Gelişmiş seçenekler:    simgesi tıklandığında, aktif ve pasif toprak basıncı katsayıları 
ile ilgili gelişmiş seçenekler ekrana gelmektedir.  

 

 

Şekil 2.9.26: Gelişmiş Seçenekler. 

K0’ı  kayma  direnci  açısına 
göre düzeltme  

Malzeme  değişikliğine  bağlı  olarak  φ’  değerinin  değişmesi 
durumunda K0 düzeltilir (Eurocode 7) 

Paratie motorunda güncel 
Ka ve Kp’yi kullanma  

Ka and Kp için teorik olarak tutarlı denklemler kullanılır.  

Bağımlı  elemanlar  için 
çekme  boşlukları 
oluşmasına izin verilmesi  

Bağımlı  elemanların  tanımlanması  durumunda  asıl  ve  bağımlı 
düğüm  noktaları  arasında  çekme  boşluklarının  oluşmasına  izin 
verilmesi  (destek  veya  duvar  elemanları).  Bu  seçenek  yalnızca 
doğrusal duvarların modellenmesinde kullanılabilir.  
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2.10 Şev Stabilitesi Araç Çubuğu 

 

 

Şekil 2.10.1: Şev Stabilitesi Araç Çubuğu. 

‐ DXF’den aktarma:   simgesine tıklandığında, DXF formatındaki dosyaların DeepXcav 
programına aktarımı ve tanımlı geometrinin kullanılması mümkündür.  Aktarım esnasında 
bazı kısıtlamalar bulunmaktadır.  
 

‐ Seçenekler  simgesine  tıklandığında,  Şev  Stabilitesi  seçenekler  iletişim  kutusu 
ekrana gelir. Burada analiz yöntemi ve analiz seçenekleri tanımlanabilmektedir. Bu iletişim 
kutusunda yer alan özellikler Bölüm 3.13’de detaylı olarak anlatılmaktadır.  

 

 
Şekil 2.10.2: Şev Stabilitesi Seçenekler İletişim Kutusu. 
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‐ Analiz yöntemi:   simgesine tıklanarak şev stabilitesi analiz yöntemi tanımlanmaktadır.  
 

 
Şekil 2.10.3: Şev Stabilitesi Analiz Yöntemleri. 

Bishop  Basitleştirilmiş  Bishop  yöntemi  kullanılır  (yalnızca  dairesel 
kayma yüzeyleri için)  

Genel Limit Denge Yöntemi  Morgenstern – Price yöntemi kullanılır 

Spencer  Spencer yöntemi kullanılır 

Ara kayma yüzeyi sonuçlarını 
saklama  

Bu seçenek programın tüm ara şev stabilitesi kayma yüzeyi ve 
güvenlik katsayısı değerlerini saklamasına olanak sağlar.  

 

Bazı tasarım yönetmeliklerinde (örn:AASHTO) farklı koşullar  için (uzun dönem, kısa dönem vb) 

farklı  en  küçük  güvenlik  katsayıları  tanımlanmıştır.  Bu  en  küçük  güvenlik  katsayıları  bir  kere 

hesaplamalar tamamlandıktan sonra ekrana gelecektir.  

Tipik şev koşulları  Genel bir güvenlik katsayısı kullanılır 

Geçici kazı durumu  En fazla 48 saate göre tasarlanmış bir kazı için kullanılır.  

Geçici yapı durumu  Geçici bir uzun dönem yapısı için kullanılır  

Kalıcı yapı durumu  Kalıcı bir uzun dönem yapısı için kullanılır 

Olağandışı vaka ‐ sismik  Olağandışı sismik bir aktiviteyi tanımlar 

Olağandışı vaka – yüksek su seviyesi  Su seviyesinin yükseldiği olağandışı bir vakayı tanımlar 
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‐ Kayma yüzeyi:  simgesi tıklandığında, kayma yüzeyinin şekli tanımlanmaktadır.  
 

 
Şekil 2.10.4: Kayma Yüzeyi Şekil Seçenekleri. 

‐ Yarıçap arama:   simgesine tıklandığında, dairesel kayma yüzeyine ait yarıçap araması 
için bazı seçenekler tanımlanabilmektedir.  

 

 
Şekil 2.10.5: Yarıçap Arama Seçenekleri. 

Tekil yarıçap  Tek bir yarıçap aranır 

Belirlenen sınırlar içinden geçen 
yarıçaplar 

Model üzerinde iki noktadan tanımlanan yarıçaplar  

Belirlenen değerler arasında kalan 
yarıçaplar  

Tanımlanmış iki limit değer arasında kalan yarıçaplar  
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Çizim araçları: Kullanıcı bu araç çubuğunu aşağıdaki amaçlar için kullanabilir: 
‐ Kayma  yüzeyini  veya  dikdörtgen  arama  bölgesini  vb  çizmek.  Simgeler  aşağıdaki  tabloda 

açıklanmıştır.  
 

Simge  Tanım 

  Tekil yarıçaplı kayma yüzeyi çizilir 

 
Ekranda birden çok noktaya  tıklanarak oluşturulan özel bir kayma yüzeyi 

çizilir.  

  Kayma yüzeyinin geçmesi gereken başlangıç ve bitiş noktaları tanımlanır.

  S blok kama analizi için taban limitleri tanımlanır.

  Olası  kayma  yüzeylerinin merkez  noktalarının  bulunduğu  dikdörtgen  bir 

alan çizilir.  

  Kayma  yüzeyinin merkezi  için  tek  bir  nokta  tanımlanır  (dairesel  kayma 

yüzeyleri için geçerlidir). 

‐ Zemin  Çivisi  Uygulamaları:  Bu  alanda  modelde  kullanılan  zemin  çivilerinin  özellikleri 
tanımlanabilmektedir.  

 Zemin Çivisi Tablosu:   simgesine tıklandığında, zemin çivisi tablosu ekrana gelir. Bu 
tablo  her  bir  zemin  çivisinin  ana  boyutlarını  ve  özelliklerini  içermektedir.  Üzerine 
tıklandığında,  zemin  çivili  şev  stabilitesi  analizi  ile  ilgili  diğer  seçeneklere  de 
ulaşılabilmektedir.  Bu  özelliklerin  her  bir  zemin  çivisi  için  ayrı  ayrı  tanımlanması  da 
mümkündür.  

 
Şekil 2.10.6: Zemin Çivisi Tablosu İletişim Kutusu. 
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Şekil 2.10.7: Zemin Çivisi Özellikleri. 

Aşağıdaki tablo mevcut zemin çivisi seçeneklerini içermektedir:  

Tüm zemin çivileri için kesme kuvvetinin gözönüne alınması  

Tüm zemin çivileri için kesme kuvvetinin ihmal edilmesi 

Yalnızca dış stabilitenin değerlendirilmesi  

Hem iç hem dış stabilitenin dahil edilmesi 

Yüzeyde zemin çivilerinin yeniden yerleştirilmesi  

Tüm zemin çivilerinin etkinleştirilmesi  

Tüm zemin çivilerinin etkisiz hale getirilmesi  

Tüm zemin çivilerinin kalıcı olarak silinmesi  

 

Dış stabilite analizlerinde zemin çivisinin kayma yüzeyinin dışından sıyrılarak göçtüğü varsayılır. 

İç stabilite durumunun da dahil edildiği zaman zemin çivisinin kafa bölgesinden itibaren (kayma 

yüzeyi iç tarafı) göçme olasılığı gözönüne alınır.  
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 Zemin çivisi çizimi:   simgesine tıklandığında, modele tek bir zemin çivisi eklenir. 
Zemin çivisi eklemek için önce şev yüzeyine (kafa noktası) sonra zemin çivisinin uç 
koordinatına tıklanır. 

 
Şekil 2.10.7: Bir Zemin Çivisi Ekleme. 

 

 Zemin çivisi grubu eklenmesi:  simgesine tıklandığında, modele zemin çivisi grubu 
eklenebilmektedir. Bunun için, her bir çivinin kafa ve uç nokta koordinatlarına tıklanır.   

 
Şekil 2.10.8: Zemin Çivisi Grubu Ekleme. 

 

 Analiz:   simgesine  tıklandığında,  program  istinat  duvarı  analizi  yapmadan 
yalnızca  şev  stabilitesi analizini gerçekleştirir ve  şevin güvenlik katsayısını hesaplar. Bu 
seçeneği kullanmak  için genel analiz gerçekleştirilmiş ve genel ayarların değiştirilmemiş 
olması gerekmektedir.  
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2.11 “Stabilite+” Araç Çubuğu 

 

 

Şekil 2.11.1: “Stabilite+” Araç Çubuğu. 

Bu  alanda  duvarın  gömülü  kısmının  güvenlik  katsayısı,  taban  stabilitesinin  ve  yüzeyde 
meydana gelebilecek oturmaların hesabı ile ilgili seçenekler kontrol edilebilmektedir.  
 

‐ Limit  Denge  Güvenlik  Katsayısı:  Bu  alanda  doğrusal  olmayan  bir  analiz  yapılması 
durumunda bir geleneksel güvenlik katsayısının kullanılması  tercih edilebilmektedir  (pasif 
basınçlar limit denge yöntemiyle hesaplanacaktır).  
 

‐ Doğrusal  olmayan  güvenlik  katsayısı:  Bu  alanda  pasif  ve  aktif  kuvvet  sınırlarının  limit 
denge analizi ile hesaplanması tercih edilebilmektedir.  
 

‐ Elastik Zemin Üzerinde Kiriş Yöntemi  ile Stabilite Denetimi: Bu alanda doğrusal olmayan 
analiz esnasında Zcut komutu kullanılması tercih edilebilmektedir. Bu komut Zcut seviyesi 
altındaki tüm duvar düğüm noktalarını etkisiz hale getirmektedir.  

 

‐ Gömülü  duvar  stabilite  denklemleri:  Bu  alanda  duvarın  gömülü  kısmıyla  ilgili  hangi 
güvenlik  katsayılarının  limit  denge  analizine  dahil  edileceği  belirlenebilmektedir.  (Şekil 
2.11.2.) 

 

 
Şekil 2.11.2: Gömülü Duvar Güvenlik Denklemleri. 
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‐ Taban stabilitesi ve Clough yöntemi: Bu alanda en büyük duvar yer değişimleri yarı ampirik 
Clough yöntemine göre öngörülmesi durumu  tanımlanmaktadır.  Şekil 2.11.3’te gösterilen 

seçenekler  arasında  tercih  yapılabilmektedir.   simgesine  tıklandığında,  Şekil 
2.11.4’de gösterilen iletişim kutusu ekrana gelir.  

 

 

Şekil 2.11.3: Taban Stabilitesi ve Clough Yöntemi ‐ Seçenekler. 

 

Şekil 2.11.4: Taban Stabilitesi ve Clough Yöntemi Seçenekler İletişim Kutusu. 

Bu  bölgede  taban  stabilitesi  güvenlik  katsayısının  FS  hesabı  ve  Clough  yöntemi  ile  en  büyük 

yatay duvar yerdeğiştirmelerinin hesabı seçenekleri mevcuttur.  
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‐ Yüzey  oturmaları:  Bu  alanda  yüzey  oturmalarının  hesaplanıp  hesaplanmayacağı 
belirlenmektedir.  Şekil  2.11.5’te  sunulan  seçenekler  arasında  tercih  yapılabilmektedir. 

 simgesine tıklandığında, Şekil 2.11.6’da gösterilen  iletişim kutusu ekrana gelir. Limit 
denge  analizi  için,  orijinal  yöntemde  Clough’a  göre  hesaplanan  yerdeğiştirmeler  bazı 
katsayılarla değiştirilerek kullanlıır. Bu katsayılar “Clough  için değişim katsayılarını kullan” 
seçeneğini etkinleştirilerek kullanılabilir.  
 

 

Şekil 2.11.5: Yüzey Oturma Seçenekleri. 

 

Şekil 2.11.5: Oturma Hesabı Seçenekleri İletişim Kutusu. 

Aşağıdaki tablo bu iletişim kutusunda tanımlanabilecek değişkenleri sunmaktadır:  

Ds Sprandel uzunluğunun kazı yüksekliği cinsinden tanımlanması  

Dcmin en büyük içbükey oturmanın tanımlanması  

Sabit dönme noktası 

Oturma noktaları (oturmanın hesaplanması durumunda)  

Konsol Avs/Ahs (düşey Sprandel hacminin yatay yerdeğiştirmiş Sprandel hacmine oranı) 

Mesnetlerin kalması durumunda Av/Ah (düşey hacmin yatay hacme oranı) 

Mesnetlerin kaldrılması durumunda Av/Ah (düşey hacmin yatay hacme oranı) 

Elastic Zemine oturan kiriş hesabında Clough yönteminin kullanılması. Bu seçenek programın 
yatay deplasman hacmini Clough yöntemine göre hesaplamasını sağlar.   

 

Detaylı bilgi için lütfen Teorik El Kitabı’na bakınız.  
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2.12 Tasarım Araç Çubuğu 

 

 

Şekil 2.12.1: Tasarım Araç Çubuğu. 

‐ Yönetmelik  seçenekleri:   simgesine  tıklandığında,  hangi  yapısal  tasarım 
yönetmeliğinin ayarlarının analiz esnasında esas alınacağı tanımlanabilmektedir. Bu ayarlar 
yapısal yönetmelikleri ve bunlarla ilgili seçenekleri denetlemektedir.  

 

 

Şekil 2.12.2: Yönetmelik Seçenekleri. 

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur: 

Eurocode 2, 3 ayarlarını kullan  Tasarımda AB yönetmeliği ayarlarını kullanır 

İzin verilebilir US ayarlarını kullan   Tasarımda izin verilebilir ABD ayarlarını kullanır 

US LRFD ayarlarını kullan  Tasarımda ABD’nin LRFD ayarlarını kullanır  

AASHTO (US) LRFD ayarlarını kullan  Tasarımda AASHTO LRFD ayarlarını kullanır  

Özgün yönetmelikleri etkinleştir   Beton ve donatı tasarımında ayrı yönetmeliklerin 
kullanılmasına olanak sağlar  

Duvar tasarımını iptal et   Duvarın yapısal tasarımını ihmal eder 

Yüksek sismik ölçütleri kullan   Yapısal tasarımda (varsa) yüksek sismik ölçütleri 
kullanır  
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‐ Elemanlar:   simgesine  tıklandığında,  çelik  elemanların  ve  donatıların  seçimi 
esnasında hangi standartların kullanılacağı tanımlanmaktadır.  

 

 

Şekil 2.12.3: Çelik Eleman Standart Seçenekleri. 

‐ Beton çatlakları: Bu alanda kullanılabilirlik amaçlı tasarım yapılması halinde  izin verilebilir 
en  büyük  çatlak  aralıkları  tanımlanabilmektedir.  “Uzun  dönem  koşulları”  seçeneği 
seçildiğinde uzun dönem sınır değeri kullanılmaktadır.  

 

 

Şekil 2.12.4: Beton Çatlama‐ Seçenekleri. 

‐ Yapısal  Güvenlik:  Bu  alanda  duvarın  yapısal  güvenliği  için  bir  güvenlik  katsayısı 
tanımlanabilmektedir.  Duvarın  akma  kapasitesinin  bu  katsayıya  bölünmesi  ile  duvarın 
tasarım taşıma gücü elde edilmektedir.  

 

Şekil 2.12.5: Duvar Yapısal Güvenlik Seçenekleri. 

‐ Eksenel  Yükleri  Dahil  Etme:  Bu  seçenek  duvara  etkiyen  ankraj  yükleri  vb  gibi  eksenel 
yükleri  hesaba  katma  imkanı  sunmaktadır.  Ancak  bu  yüklerin  güvenlik  katsayısına 
bölünmediği unutulmamalıdır.  
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Gergi/ankraj  güvenliği:  Bu  alanda  gergi  elemanının  sıyrılma  kapasitesini  hesaplarken 
kullanılacak olan güvenlik katsayısı tanımlanmaktadır. Ancak bazı tasarım yönetmeliklerinin 
(EC7, DM08 vb) bu seçeneği ihmal ettiği unutulmamalıdır.  
 

 

Şekil 2.12.6: Gergi Güvenlik Seçenekleri. 

‐ Duvar  soket derinliğini  iyileştirme: Bu alanda duvar soket derinliği geleneksel hesabında 
kullanılan güvenlik katsayılarının iyileştirilmesi tercih edilebilmektedir.  Ancak bu seçeneğin 
yalnızca tek duvar için yapılan analizlerde kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.  
 

 

Şekil 2.12.7: ‐  Duvar Soket Derinliği Optimizasyon Seçenekleri. 
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2.13 Sonuçlar Araç Çubuğu 

 

 

Şekil 2.13.1: Sonuçlar Araç Çubuğu. 

Bu  sekmede  yapılan  analizden  elde  edilen  sonuçların model üzerinde  veya  tablo  ve  grafikler 

şeklinde  görüntülenebileceği  seçenekler  bir  liste  halinde  sunulmaktadır.  Sonuçlar  ancak 

analizler tamamlandıktan sonra görüntülenebilmektedir.  

Simge  Tanım 

  Dovar soket derinliği güvenlik katsayıları 

  Toplu şev stabilitesi güvenlik katsayıları  

  Toplu şev stabilitesi eş güvenlik katsayısı eğrileri  

  Şev stabilitesi dilimleri için sonuçlar  

 
Tüm  şev  stabilite  hesap  sonuçlarının  gösterilmesi  (tüm  kayma  yüzeyi 
verilerinin saklanması durumunda) 

  Duvar eğilme momenti 

  Duvar kesme kuvveti 

  Duvar eksenel (normal) kuvvetler 

  Duvar yatay yerdeğiştirmeler 

 
Yüzey oturmaları 

 
Mesnet tepkileri 

 
Birleşik  taşıma  gücü  oranı  (Moment  ve  eksenel  kuvvetlerinin  birlikte 
kontrolü) 

 
Moment  kapasite  oranı  =  Etkiyen  moment/Duvar  tasarım  moment 
kapasitesi ≤ 1.0 Yeterli 

  Kesme  kapasite  oranı  =  Etkiyen  kesme  kuvveti/Duvar  tasarım  kesme 
kuvveti değeri ≤ 1.0 Yeterli 

  Mesnetler için yapısal kapasite oranları = Etkiyen yük/tasarım kapasitesi 

  Duvar moment kapasitesi 

  Duvar kesme kuvveti kapasitesi  

  Yatay efektif toprak basıncı  
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  Toplam düşey gerilme 

  Efektif düşey gerilme 

  Toplam net duvar basınçları  

  Duvar yayılı ek yükü  

  Sismik basınçlar 

  Net su basıncı 

  Duvarlara etkiyen su basıncı 

 
Hidrolik eğim 

 
Minimum – Maximum değerler 

  Bölgesel  sonuç  zarfları:  Bulunulan  tasarım  bölümü  için  sonuçların 
zarflarının gösterilmesi  

 Toplu  sonuç  zarfları:  Tüm  bağlantılı  tasarım  bölümleri  için  sonuçların 
zarflarının gösterilmesi  

 
Sonuç tablosu: Bir Sonuçlar tablosu gösterilir 

  Su  basıncı  taramaları  (akım  ağı  hesabı  yapılması  durumunda 
görüntülenebilir) 

  Su yükü renklendirilmiş  izohipsler  (akım ağı hesabı yapılması durumunda 
görüntülenebilir) 

  Su yükü ızgarası (akım ağı hesabı yapılması durumunda görüntülenebilir) 

  Hidrolik  güvenlik  katsayısı  (akım  ağı  hesabı  yapılması  durumunda 
görüntülenebilir) 

  Düşey  toplam  gerilme  renklendirilmiş  izohipsleri  (akım  ağı  hesabı 
yapılması durumunda görüntülenebilir) 

  Efektif düşey gerilme renklendirilmiş izohipsleri (akım ağı hesabı yapılması 
durumunda görüntülenebilir) 

 

Buna ek olarak, sonuçların grafikleri   simgesine tıklayarak görüntülenebilmektedir.  
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2.14 Rapor Araç Çubuğu 

 

Rapor sekmesinde yapılan analiz ile ilgili raporların pdf veya word formatında görüntülenmesi 

ve tüm hesapların özet tablolarının oluşturulması ile ilgili seçeneklere ulaşılabilmektedir.  

 

Şekil 2.14.1: Raporlar Araç Çubuğu. 

 

Şekil 2.14.2: Rapor Seçenekleri. 

Hızlı rapor oluşturma seçeneği 

Hızlırapor oluşturma ve şev stabilitesi hesap sonuçlarını dahil etme seçeneği 

Yalnızca aşama grafiklerini raporlama seçeneği  

Genel bir rapor oluşturma seçeneği  

 

‐ Rapor‐baskı:     simgesine  tıklandığında,  rapor  iletişim  kutusu  ekrana  gelmektedir. 
Burada hesabın ve sonuçların hangi kısımlarının raporda görüntüleneceği ve oluşturulacak 
dosyanın formatı belirlenebilmektedir.  
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Şekil 2.14.3: Rapor İletişim Kutusu. 

‐ Hesap Uyarıları:    simgesine tıklandığında, hesap uyarıları iletişim kutusu ekrana gelir. 
Burada  hesabın  gerçekleştirilmesi  sırasında  karşılaşılan  durumlarla  ilgili  genel  uyarılar 
görüntülenebilmektedir.  

 

 
 

Şekil 2.14.4: Hesap Uyarıları İletişim Kutusu. 
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‐ Tüm  tasarım  bölümleri  /  bulunulan  tasarım  bölümü  için  hesap  özeti:     
Simgesine tıklandığında, hesap özeti iletişim kutusu ekrana gelir. Bu iletişim kutusunda tüm 
bölümler  için  ve  her  birinin  tasarım  aşamaları  için  sonuçlar  liste  halinde 

görüntülenmektedir.   simgesine tıklanarak tek bir tasarım bölümü 

için elde edilebilen  sonuçlar görüntülenir.   seçeneği modelde ek duvar 
elemanları için hesap sonuçlarının dahil edilip edilmediğini kontrol eder.   
 

 
 

Şekil 2.14.5: Hesap Özeti İletişim Kutusu. 
 

‐ Bulunulan  aşama  (ekran  görünümü):    Bu  seçenek modelin  ekranda  göründüğü  şekilde 
önizlemesini oluşturmaktadır (bu görünümün çıktısı alınabilmektedir).  
     

‐ Elastik  zemine oturan kiriş yöntemi ham veri‐sonuçlar: Buradaki simgelere  tıklandığında 
.TXT uzantılı ve doğrusal olmayan analizleri  için modelin girdi ve çıktı verilerini  içeren bir 
dosya oluşturulmaktadır.  
 

‐ Hesap  ilerleme dosyası: Buradaki simgelerden birisine tıklandığında .TXT uzantılı ve analiz 
esnasındaki ana ilerleme hesaplarını içeren hesap ilerleme dosyası oluşturulmaktadır. 
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2.15 Görüntüleme Araç Çubuğu 

 

 

Şekil 2.15.1: Görüntüleme Araç Çubuğu. 

‐ Şeffaflık:     simgesine  tıklandığında,  sonuçlar  gösterilirken  model  saydam  bir 
hale getirilmektedir. Düşey çubuk yardımıyla şeffaflık seviyesi ayarlanabilmektedir.  

‐ Sonuç  göstergesi:     simgesine  tıklandığında  sonuç  açıklayıcı  bilgileri 
görüntülenebilmekte veya kaldırılabilmektedir.  

‐ Moment ve kesme kuvveti diyagramları:   simgesine tıklandığında moment ve kesme 
kuvveti diyagramlarının görüntülenme ayarları değiştirilebilmektedir.  

‐ Basınç  diyagramları:   simgesine  tıklandığında  basınç  diyagramlarının  görüntülenme 
ayarları değiştirilebilmektedir.  

‐ Sonuç görüntü ayarları:   simgesine  tıklandığında sonuçların görüntülenme ayarları 
değiştirilebilmektedir. 

 

‐ Kullanıcı eksen yerleşimi:   simgesine tıklandığında eksen çizgilerinin seviye ve 
yerleşimleri değiştirilebilmektedir.  

 

‐ Grid/snap:   simgesine  tıklandığında  ızgaranın  kesişim  noktalarının  görünüm 
seçenekleri değiştirebilir veya bir ızgara gösterilebilir.  

 
‐ Yakınlaştırma ve boyut: Bu simgeler Bölüm 2.3.1’de açıklanmıştır. 

 

‐ Tepeden görünüm:   simgesine tıklandığında, model alanının tepeden görünümü 
oluşturulmaktadır. Bu görünüm kullanıcıya  tasarım aşamasının yerleşiminin ve üç boyutlu 
elemanların (binalar, temeller vb) konumunun daha iyi anlaşılmasında yardımcı olur.  
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2.16 Optimizasyon araç çubuğu 

 

 

Şekil 2.16.1: Optimizasyon Araç Çubuğu. 

‐ Yeniden  Tasarım  Seçenekleri:   simgesine  tıklandığında,  yapısal  yeniden  tasarlama  / 
Optimizasyon iletişim kutusu ekrana gelir. Burada duvar ve mesnetler için yeniden tasarım 
seçenekleri tanımlanabilmektedir.  

 

 

Şekil 2.16.2: Yapısal yeniden tasarlama / Optimizasyon iletişim kutusu – Duvarlar sekmesi. 

Aşağıdaki tablo duvarlar sekmesinde bulunan seçenekleri göstermektedir: 

Optimize edilen kısmın başlangıç halinde tanımlanan sınırlar içinde kalmasını 
sağlama seçeneği 

En büyük (D+) ve en küçük (D‐) sınır değerleri tanımlar,(önceki seçeneğin tercih 
edilmesi halinde geçerlidir)  

Yeniden tasarlanan palplanş duvarın aynı üretici firmaya ait olması seçeneği  

Diyafram duvarlar ve beton elemanlar için en küçük ve en büyük donatı boyutları  
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Şekil 2.16.3: Yapısal Yeniden Tasarlama / Optimizasyon İletişim Kutusu – Ankrajlar Sekmesi. 

Aşağıdaki tablo ankrajlar sekmesinde mevcut olan seçenekleri göstermektedir: 

En büyük uzunluğu Lmax tanımlama 

En küçük uzunluğu Lmin tanımlama  

DL = Optimizasyon için uzunluk artış miktarı tanımlama  

 

 

Şekil 2.16.4: Yapısal Yeniden Tasarlama / Optimizasyon İletişim Kutusu – Dikmeler Sekmesi. 

 

Aşağıdaki tablo dikmeler sekmesinde mevcut olan seçenekleri göstermektedir: 
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Kesiti sınırlar içerisinde tutma seçeneği (ilk boyutlara göre)  

En büyük (D+) ve en küçük (D‐) sınır değerleri tanımlar, (önceki seçeneğin tercih 
edilmesi halinde geçerlidir) 

En büyük (DPmax) ve en küçük (DPmin) boru çaplarını tanımlama  

En büyük (Tp_max) ve en küçük (Tp_min) boru et kalınlıklarını tanımlama  

 

 

Şekil 2.16.5: Yapısal Yeniden Tasarlama / Optimizasyon İletişim Kutusu – Döşemeler Sekmesi. 

Aşağıdaki tablo döşemeler sekmesinde mevcut olan seçenekleri göstermektedir: 

Döşemeler için en küçük ve en büyük donatı boyutlarını belirleme  

 

‐ Mesneti  otomatik  tasarlama:  hesaplar  tamamlandıktan  ve  bir mesnet  seçildikten  sonra 

 simgesine  tıklandığında  program  tarafından  seçili  mesnet  için  otomatik  olarak 
yapısal optimizasyon işlemi gerçekleştirilmektedir.  
 

‐ Duvarı  otomatik  tasarlama:  hesaplar  tamamlandıktan  ve  bir  duvar  seçildikten  sonra 

   simgesine  tıklandığında program  tarafından  seçili duvar  için otomatik  yapısal bir 
optimizasyon işlemi gerçekleştirilmektedir. 

‐ Ankraj  kök  bölgesini  otomatik  tasarlama:  hesaplar  tamamlandıktan  ve  bir  ankraj 

seçildikten sonra    simgesine tıklandığında program tarafından seçili ankrajın kök 
bölgesi için otomatik yapısal bir optimizasyon işlemi gerçekleştirilmektedir.  

2.17 Yardım Araç Çubuğu 
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Şekil 2.17.1: Yardım Araç Çubuğu. 

‐ Yenilikler:   simgesi  tıklandığında,  DeepXcav  programının  en  son  sürümündeki 
yenilikler öğrenilebilmektedir.  
 

‐ Yardım  el  kitabını  açma:   simgesine  tıklandığında  ,  DeepXcav  yardım  dosyasına 
ulaşılabilmektedir.  

 

 

Şekil 2.17.2: DeepXcav Yardım Dosyası. 

‐ El  kitapları:   ve  simgelerine  tıklandığında,  DeepXcav  programına  ait 
teknik belgelerin ve teorik el kitabının yer aldığı dosyalar görüntülenebilmektedir.  
 

‐ Diğer:   simgesine  tıklandığında,  kullanıcı  DeepXcav  kullanım  şartları 
belgesini okuyabilmektedir.  
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BÖLÜM 3: VERİ GİRİŞİ 
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3.1 Veri Girişi: Genel 

 

DeepXcav kullanici dostu bir yazılım olup güçlü özelliklere ve çok amaçlı seçeneklere sahiptir. 

Programın ana arayüzü aşağıda gösterilmektedir. DeepXcav programında bir kazı modeli 

oluşturulurken genel yapılacaklar sırasıyla aşağıdaki maddelerden oluşur:  

1) Toplu koordinatlar girilir 

2) Zemin tipleri ve özellikleri tanımlanır 

3) Zemin profilini oluşturan tabakalar belirlenir 

4) Genel hatlarıyla Yeraltı su seviyesi oluşturulur.  

5) İstinat duvarı türü tanımlanır (palplanş, aralıklı kazık, kesişen kazık, teğet kazıkve diyafram 

duvar seçenekleri). 

6) Mesnet elemanlarından (ankrajlar, dikmeler veya beton döşemeler) bir veritabanı 

oluşturulur.  

7) Yeni bir hesap aşaması eklenir ve yeni mesnetler çizilir.  

8) Aşama kotları uygun şekilde değiştirilir.  

9) Tüm aşamalar tanımlandıktan sonra modelin analizi gerçekleştirilir.  

 

Bu bölümde uygun bir hesap modeli oluşturulması için kullanıcı tarafından girilmesi gereken 

bilgiler tanımlanmaktadır.  

3.2 Tasarım yönetmelikleri 

 

DeepXcav  ile  tüm  Eurocode  ve  AASHTO  LRFD  yük  şartnamelerine  göre  tasarım 

yapılabilmektedir.  Tasarımda  kullanılacak  yaklaşım  “Analysis”  analiz  sekmesinden  seçilebilir. 

Burada, “Single”  tekil  simgesi  tıklandığında, bir yönetmeliğin  tek bir yük durumu  için gereken 

katsayıları  seçebilmektedir  (Şekil  3.2.1).    “Mult.”  Çoklu  simgesine  tıklandığında  ise,  bir 

yönetmeliğin tüm yük durumları ve tasarım yaklaşımlarını oluşturmak mümkündür. Bu seçenek 

ile, her birinde seçilen yönetmeliğin  farklı bir yük durumunun  incelendiği bir çok yeni  tasarım 

aşaması otomatik olarak oluşturulmaktadır (Şekil 3.2.2). Yeni oluşturulan her bir tasarım kısmı 

otomatik olarak ana tasarım kısmına bağlıdır  (tasarım yaklaşımı ve yük birleşimi dışındaki tüm 

ayarlar).  
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           Şekil 3.2.1: Bir Yükleme Koşulu                                       Şekil 3.2.2: Çoklu Yükleme Kaoşulları   

Aşağıdaki tablo DeepXcav programında yer alan yönetmelikleri göstermektedir:  

Yönetmelik  Ülke 

DM 08  İtalya 

DIN ‐ 1054  Almanya 

XP 94  Fransa 

Eurocode 7 Yunanistan  Yunanistan 

AASHTO LRFD 5. versiyon  ABD 

Eurocode 7  Avrupa,  genel 

BS EN‐1997‐1  İngiliz standartları DA‐1 

 

Tekil yükler içerisinde bulunan “Standart Yönetmeliği Seç” seçeneği işaretlendiğinde, Şekil 

3.2.3’te gösterilen iletişim kutusu ekrana gelir.  Bu iletişim kutusunda uygulanacak yönetmelik 

ve bulunulan tasarım aşamasında kullanılacak yük durumu tanımlanabilmektedir.  
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Şekil 3.2.3: Tasarım Yönetmeliği Seç İletişim Kutusu. 

 

Bir yönetmeliğin tüm yük durumlarını oluşturma seçeneği tercih edildiğinde, (örn. tüm AASHTO 

LRFD durumları), yeni tasarım aşamaları otomatik olarak oluşturulduktan sonra kullanıcı her bir 

yük  durumu  için  kullanılan  katsayıları  “Mult”  Çoklu  simgesine  tıklayarak  öğrenebilmektedir. 

Daha  sonra  Zemin  Yönetmelikleri  Özeti  iletişim  kutusu  ekrana  gelmektedir  (Şekil  3.2.4).  Bu 

iletişim kutusunda yük birleşimleri el ile tanımlanabilmektedir (Şekil 3.2.5). 
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Şekil 3.2.4: Zemin Yönetmelikleri Özeti İletişim Kutusu. 

Aşağıdaki tablo Zemin Şartnameleri Özeti iletişim kutusu Tasarım Yaklaşımı sekmesinde yer alan 

yük birleşim çarpanlarını içermektedir:  

Sismik Çarpan  Deprem yükü katsayısı 
Hareketli yükler katsayısı  Hareketli yükler (trafik vb) için kullanılan katsayı  
Sabit yükler katsayısı  Sabit yükler için kullanılan katsayı  
Geçici ankraj katsayısı   Geçici ankrajlar için kullanılan kısmi direnç katsayısı (Geçici 

ankrajların servis ömrü 2 yıldan az olmalıdır)  
Kalıcı ankraj katsayısı  Kalıcı ankrajlar için kullanılan kısmi direnç katsayısı (Kalıcı 

ankrajların servis ömrü 2 yıldan uzun olmalıdır) 
Tan (ɸ) katsayısı  Zeminin kayma direnci açısı katsayısı 
Efektif kohezyon katsayısı  Zeminin efektif kohezyon katsayısı 
Kayma direnci katsayısı  Drenajsız kayma direnci kısmi güvenlik katsayısı  
Elverişli zemin katsayısı  Koruyucu taraftaki toprak basınçlarına uygulanan kısmi güvenlik 

katsayısı 
Elverişsiz zemin katsayısı  Deviren taraftaki toprak basınçlarına uygulanan kısmi güvenlik 

katsayısı  
Elverişsiz su katsayısı  Deviren taraftaki su basınçlarına uygulanan kısmi güvenlik 

katsayısı 
Elverişli su katsayısı  Koruyucu taraftaki su basınçlarına uygulanan kısmi güvenlik 

katsayısı 
Elverişli hidrolik katsayı Hidrolik kabarma denetimlerinde kullanılan güvenlik katsayısı 
Elverişsiz hidrolik katsayı Hidrolik kabarma denetimlerinde kullanılan güvenlik katsayısı 
Elverişli kaldırma katsayısı  Yüzme denetimlerinde kullanılan kısmi güvenlik katsayısı 
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Elverişsiz kaldırma katsayısı  Yüzme denetimlerinde kullanılan kısmi güvenlik katsayısı 
Kullanılan yapısal duvar 
güvenlik katsayısı  

Nihai duvar taşıma kapasitesine uygulanan güvenlik katsayısı  

Zemin çivisi qS katsayısı  Zemin çivilerinin nihai aderans kapasitesi için kullanılan 
varsayımsal kısmi güvenlik katsayıları (tablolardan) 

Zemin çivisi qS (test) katsayısı  Zemin çivilerinin nihai aderans kapasitesi için kullanılan kısmi 
güvenlik katsayıları (arazi deneylerinden) 

Presiyometre PL katsayısı  Presiyometre testinden elde edilen Basınç Limiti’ne uygulanan 
güvenlik katsayısı  

Zemin Çivisi Sürtünme Katsayısı  Zemin Çivisi Sürtünme Katsayısı 
Çivi kütlesi efektif kohezyon 
katsayısı  

Zemin çivisini çevreleyen zemin kütlesinde kullanılan değişken  

Çivi kütlesi drenajsız kayma 
direnci katsayısı 

Zemin çivisini çevreleyen zemin kütlesinde kullanılan değişken 

 

   

Şekil 3.2.5: Kullanıcı Tanımlı Birleşimler. 

Aşağıdaki tablo Zemin Şartnameleri Özeti iletişim kutusu Kullanıcı  tanımlı birleşimler 

sekmesinde yer alan yük birleşim çarpanlarını içermektedir:  

Kullanılabilirlik limit durumu 
(SLS) 

Kullanılabilirlik limit durumu (SLS) beton çatlak denetimi 
etkinleştirilir.  

F(tan(fr))  Kayma direnci açısının tanjantı  

F(c’)  Efektif kohezyon katsayısı 

F(Su)  Kayma direnci katsayısı 

F(duvar)  Duvar taşıma gücü güvenlik katsayısı 

F(gecici)  Geçici yük katsayısı 
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F(kalici_yuk)  Kalıcı yük katsayısı 

F(geçici mesnet.)  Geçici mesnet katsayısı 

F(kalici_mesnet.)  Kalıcı mesnet katsayısı 

Fg(Dstab)  Yerçekimi yükleri duraysızlık katsayısı 

Fg(stab)  Yerçekimi yükleri duraylılık katsayısı 

F(toprak_dev)  Devirici toprak basınçlarına uygulanan katsayı 

F(toprak_kor)  Koruyucu toprak basınçlarına uygulanan katsayı 

F(su_dev)  Devirici su basınçlarına uygulanan katsayı 

F(su_kor)  Koruyucu su basınçlarına uygulanan katsayı 

FHyd (stab)  Hidrolik duraylılık katsayısı (hidrolik kabarma 
hesaplamalarında kullanılır) 

FHyd (dStab)  Hidrolik duraysızlık katsayısı (hidrolik kabarma 
hesaplamalarında kullanılır) 

Paratie’de çarpan kullanma 
seşeneği 

Bu seçeneğin tercih edilmesi halinde başlangıçtaki doğrusal 
olmayan analiz (non‐lineer analysis) F(toprak_dev) kaysayısı 
ile normalize edilir. Daha sonra analiz edilir ve elde edilen 
sonuçlar F(toprak_kor) ile çarpılarak büyütülür ve duvar kalıcı 
tasarım moment / kesme kuvveti ile mesnet tepkileri elde 
edilir.  

F(duvar) kullanma seçeneği  F(duvar) katsayısının kullanımını etkin hale getirir. 

qçevre için özel güvenlik 
katsayısı kulanma seçeneği  

Gergi nihai aderans kapasitesi için özel bir güvenlik katsayısı 
kullanılması durumunda tercih edilir.  

Ankraj qçevre katsayısı  Ankraj nihai aderans kapasitesi için kısmi güvenlik katsayısı  

Zemin çivisi qçevre katsayısı  Zemin çivisi nihai aderans kapasitesi için kısmi güvenlik 
katsayısı 

Presiyometre PL katsayısı  
FS PL(zemin_civisi) 

Presiyometre PL katsayısı: Presiyometre testinden elde edilen 
basınç limiiti PL için zemin çivisi tasarımında kullanılacak 
güvenlik katsayısı  

F(Fr çivi kütlesi)  Zemin çivisi sürtünme katsayısı  

F(c’ çivi kütlesi)  Zemin çivisi efektif kohezyon katsayısı  

F(Su çivi kütlesi)  Zemin çivisi drenajsız kayma direnci katsayısı 

FS_STR_Nails kullanımı  Zemin çivisi tasarımında yapısal güvenlik katsayısı kullanma 
seçeneği  

FSstrNail  Zemin çivisi tasarımında yapısal güvenlik katsayısı 

Sonunda Fpassive değerine 
bölme 

Bu seçenek ile temel duvar analizinden sonra duvar soket 
derinliği için geoteknik ve yapısal analizler ayrı ayrı yürütülür. 
Bu sebepten ötürü EC7’ye göre her iki denetim 
ayrılabilmektedir.  

Zemin çivisi kaplama güvenlik 
katsayısı FS 

Zemin çivisi kaplaması için yapısal bir güvenlik katsayısı 
kullanım seçeneği 

Zemin çivisi kaplama geçici 
güvenlik katsayısı 

 

Zemin donatılarında güvenlik   
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katsayısı  kullanma seçeneği* 

Çelik şerit statik güvenlik 
katsayısı * 

 

Çelik şerit sismik güvenlik 
katsayısı * 

 

Çelik ağ statik güvenlik 
katsayısı * 

 

Çelik ağ sismik güvenlik 
katsayısı * 

 

Geosentetik statik güvenlik 
katsayısı* 

 

Geosentetik sismik güvenlik 
katsayısı* 

 

 

* Zemin donatı elemanları güvenlik katsayıları dahil edilmişlerdir ve gelecekte çıkacak modüller için 

referans teşkil edilecektir.   
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3.3 Veri Girişi: Proje Bilgisi 

 

 simgesine  tıklandığında, proje bilgisi  iletişim kutusu ekrana gelir  (Şekil 3.3.1). Bu  iletişim 

kutusunda Proje Adı, dosya numarası (veya  iş no.) ve analizi yapan mühendisin adı gibi bilgiler 

tanımlanabilmektedir.  

 

Şekil 3.3.1: Proje Bilgisi İletişim Kutusu. 
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3.4 Veri Girişi: Zemin Bilgileri 

 

“A.General”  genel  sekmesinde  yer  alan  “Zemin  bilgilerini  düzenle”  simgesine  tıklandığında 

Zemin Tipi iletişim kutusu ekrana gelir. Burada kullanıcı dilediği sayıda zemin cinsini ve bunların 

özelliklerini tanımlayabilir. Öncelikle “yeni zemin ekle” seçeneği işaretlenir veya listede yer alan 

zeminlerden herhangi birisini seçerek özelliklerini değiştirebilir (Şekil 3.4.1). 

 

Şekil 3.4.1: Yeni Zemin Ekleme veya Varolan Zemini Değiştirme. 
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Zeminin ismi, önizleme rengi ve cinsi gibi temel özellikleri değiştirilebilmektedir. Program içinde 

yer alan zemin tipleri Kum, Kil, Silt ve Kaya’dır. Zeminni kil olması halinde drenajlı veya drenajsız 

davranış gösterdiği tanımlanabilmektedir. Bu özelliklerin her biri Şekil 3.4.2’de gösterilen alanda 

değiştirilebilmektedir. Daha sonra, kullanıcı genel zemin özelliklerini Şekil 3.4.3’te işaretli alanda 

değiştirebilmektedir. Burada yer alan temel özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Sembol  Tanım 

γt  Zeminin suya doygun birim hacim ağırlığı (Su seviyesinin altındaki zemin 
için kullanılır) 

γdry  Zeminin kuru birim hacim ağırlığı  (Su  seviyesinin üzerindeki  zemin  için 
kullanılır) 

c’  Zeminin efektif kohezyon değeri 

Su  Drenajsız kayma direnci  (kil  zeminleri  için drenajsız  zemin davranışının 
seçildiği durumlarda kullanılır). In the non‐linear analysis this is used as 
an upper limit strength 

v  Poisson oranı (elastisite teorisi ile yapılan hesaplarda kullanılır) 

Φ’  Efektif kayma direnci açısı 

Φcv’  Sabit  hacimde  kesme  kuvvetine maruz  kalan  zeminlerde  elde  edilen 
efektif  kayma  direnci  açısı  (Killerin  doğrusal  olmayan  analizlerinde 
kullanılır)  

Φpeak’  Efektif pik  kayma direnci  açısı  (Killerin doğrusal olmayan  analizlerinde 
kullanılır) 

Kx  Yatay permebilite katsayısı 

Kz  Düşey permebilite katsayısı 

KoNC  Sükunetteki toprak basıncı katsyısı (normal konsolide zeminler için)  

nOCR  Sükunetteki  toprak  basıncı  katsayısını  Ko=KoNC*[(OCR)^(nOCR)] 
bağıntısıyla hesaplamak için kullanılan üslü terim 
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Şekil 3.4.2: Temel Zemin Özelliklerini Tanımlama. 

 

Şekil 3.4.3: Ana Zemin Bilgilerini Girme. 
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“Test bilgisini göster” simgesine tıklandığında  iletişim kutusu sağa doğru genişler. Bu bölümde 

arazi  deneylerinden  zeminin  temel  değişkenlerini  elde  etmek  için  gerekli  araçlara  ulaşılabilir. 

Standart  Penetrasyon  (SPT),  Koni  Penetrasyon  (CPT)  ve  Presiyometre  Testi  verileri 

kullanılabilmektedir.  (Şekil 3.4.4 ve 3.4.5).  

 

Şekil 3.4.4: Test Verileri. 

 

Şekil 3.4.5: SPT Tahmin Aracı. 
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Ayrıca,  ana  veri  girişinin  yanında bulunan   sembolü  ile  kullanıcı, basılı  yayınlardaki  ampirik 

formül  ve  benzeri  yardımcı  kaynakları  kullanarak  ana  zemin  özelliklerini  kabaca  hesaplama 

fırsatı veren araçların listesine ulaşılabilmektedir.  

“B. Resistance” Direnç sekmesi başta gizlenmiş olup, kullanıcının Ka ve Kp seçenekleri  iletişim 

kutusunda “Kullanıcı girişi” seçmesi halinde ortaya çıkar (Bu seçenek ise Bölüm 2.9’da anlatıldığı 

gibi “Toprak İtki Seçenekleri”nin işaretlenmesi durumunda etkin hale gelmektedir). Bu sekmede 

kullanıcı  başlangıç  durumundaki  aktif  ve  pasif  toprak  basıncı  katsayılarının  hesap  yöntemini 

tanımlayabilmektedir (Şekil 3.4.6).  Ka Rankine Yöntemi ile ya da grafik korelasyonlar yardımıyla 

hesaplanabilmektedir  (Şekil  3.4.7).  Kp  ise  grafikler  yardımıyla  ya  da  Rankine  veya  Caquot 

denklemleri  ile  elde  edilebilmektedir.  Özel  durumların  modellenmesi  söz  konusu  değilse 

başlangıç  Ka  ve  Kp  değerlerinin  hesabında  Rankine  yönteminin  kullanılması  tavsiye 

edilmektedir.  

 

Şekil 3.4.6: Ka ve Kp Hesabı. 
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Şekil 3.4.7: Grafik Korelasyonlar. 

Daha  sonra  “C.Elasto‐Plastik”  sekmesinde  her  bir  zemin  cinsinin  elastisite  davranışı 

tanımlanmaktadır.  (Şekil  3.4.8).  Zeminin  elastisite modeli  doğrusal  elastik‐ideal  plastik,  üssel 

veya  yatak  katsayısı modeli  ile  tanımlanabilir.  Kullanıcının  yükleme  boşaltma  elastisitesini  ve 

diğer  parametreleri  öngörmesini  sağlayan  araçlar  bulunmaktadır.    Genel  olarak  zeminlerin 

boşaltma  modülünün  yükleme  modülünün  üç  katı  veya  daha  fazlası  olarak  alınabileceği 

söylenebilir.  
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Şekil 3.4.8: Yükleme‐Boşaltma Elastisite Parametreleri. 

Aşağıdaki tabloda C.Elasto‐plastik sekmesinde yer alan özellikler sunulmuştur: 

  Sembol  Tanım 

Elastik‐plastik zemin 
davranışı 

Evc  Bakir sıkışma elastisite modülü  

Eur  Boşaltma‐Tekrar Yükleme elastisite modülü 

Üssel zemin davranışı 

Eload  Yükleme elastisite modülü 

exp  Üs kuvvet katsayısı 

av  Düşey gerilme katsayısı 

ah  Yatay gerilme katsayısı 

Pref  Referans basınç değeri 

Eur  Boşaltma‐Tekrar Yükleme elastisite modülü 

Yatak Katsayısı 
Yaklaşımı 

Kvc  Yükleme yatak katsayısı  

kur  Boşaltma‐Tekrar Yükleme yatak katsayısı 
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En son aşamada eğer modelde ankraj veya zemin çivileri kullanılacaksa kullanıcının ilgili aderans 

değerlerini girmesi gerekmektedir.  

    

Şekil 3.4.9: Nihai Aderans Değeri Tanımlanması. 

Aşağıdaki tabloda D.Aderans sekmesinde yer alan özellikler sunulmuştur: 

 

Sembol  Tanım 

q skin,u  Ankraj aderans değeri 

ks  Kayma  direncini  hesaplamak  için  yatak  katsayısı  (şev  stabilitesi 
problemlerinde zemin çivileri için kullanılır) 

q skin,u  Zemin çivisi nihai aderans değeri 
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3.5 Veri Girişi: Zemin Tabakaları 

 

Genel  sekmesinde  yer  alan   Sondajlar  simgesi  tıklandığında,  Zemin  Tabakaları  iletişim 

kutusu ekrana gelir. Burada kullanıcı zemin tabakaları ekleme/çıkarma, söz konusu tabakaların 

kotlarını ve oluşturan zeminin cinsini  tanımlayabilir. Ayrıca, ekranda sondaj kuyusunun birebir 

yerleşim  noktası  belirtilebilmektedir.  Aynı  zamanda  kullanıcı  ekrandaki  sondaj  kuyusuna  çift 

tıkladığında  veya  ağaç  yapısındaki  görünümden  seçildiğinde  de  bu  iletişim  kutusu  ekrana 

gelmektedir. Bu özelliklerin  tümü  Şekil 3.5.1’de gösterilmiştir. Aşırı konsolidasyon oranı  (AKO) 

burada tanımlanabilmektedir. Kullanıcı istediği sayıda sondaj kuyusu belirleyebilmekte olup, her 

bağımsız tasarım aşamasında farklı sondajlar tanımlanabilmektedr.  

 

 

Şekil 3.5.1: Zemin Tabakaları İletişim Kutusu. 
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3.6 Veri Girişi: Su 

 

Analiz sekmesinde, kullanıcı su analiz yöntemini seçebilmetkedir. DeepXcav programında 

aşağıdaki analiz yöntemleri mevcuttur:  

 Hidrostatik 

 Basitleştirilmiş akım 

 Tam akım ağı 

 Kullanıcı tanımlı basınçlar 
 

Kazı yalıtımı seçeneği kazı tabanını su akımına karşı izole etmektedir.  

 

Şekil 3.6.1: Su Seçenekleri 

Kullanıcının  yukarıda  belirtilen  yöntemlerden  birisini  seçtikten  sonra  bu  yöntemi  tüm  inşaat 

aşamalarına  mı  yoksa  yalnızca  ilgili  aşamaya  mı  uygulayacağını  seçmesi  gerekmektedir.  Bu 

seçeneklerin hepsi Bölüm 2.9’da açıklanmıştır.  
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3.7 Veri Girişi: Duvar Bilgisi 

 

DeepXcav programında, model içerisindeki her duvar kısımlardan oluşmaktadır. Bir duvar kısmı 

birden  çok  duvarda  ve  birden  çok  tasarım  bölümünde  kullanılabilmetktedir.  Bir  duvara  çift 

tıklandığında  veya  ağaç  görünümünden  seçildiğinde  duvar  bilgilerini  düzenle  iletişim  kutusu 

ekrana  gelir.  Burada  duvar  uzunluğu,  duvar  üst  kotu,  duvar  koordinatları  ve  limit  denge 

yöntemiyle yapılacak hesaplarda kullanılacak düğüm noktası adedi gibi  temel duvar özellikleri 

tanımlanabilmektedir.  Buna  ilaveten  “kısım  bilgisini  düzenle”  simgesine  tıklayarak  kulanıcı 

kullanılan  dvar  kısmını  değiştirmekte  veya  düzenleyebilmektedir  (Şekil  3.7.1  ve  3.7.2). Ayrıca 

hangi  duvar  kısmının  kullanılacağı  seçilebilmektedir.  Köle‐eleman‐davranışı  özelliği  sayesinde 

duvarın  köle  düşüm  noktalarına  bağlantılı  olup  olmadığı  kontrol  edilebilmektedir  (gelişmiş 

özellik). Kiriş sürekliliği için tüm seçeneklerin işaretlenmesi tavsiye edilmektedir.  

 

Şekil 3.7.1: Duvar Bilgisi Düzenleme İletişim Kutusu. 
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3.7.1 Veri Girişi: Duvar Kısımları 

 

Duvar kısımları duvar özelliklerinin herhangi bir tasarım kısmında herhangi bir duvarda 

kullanılmasını sağlayan veri tabanları olarak değerlendirilebilir.  

 

Şekil 3.7.2.a: Duvar Özelliklerini Düzenle İletişim Kutusu. 

Aşağıdaki tabloda “duvar kısımları” iletişim kutusunda yer alan boyut özellikleri sunulmuştur: 

 

Sembol  Tanım 

d  Duvar genişliği 

S  Kazık aralığı 

Pasif 
genişlik 

Pasif yatay faydalı genişlik  

Aktif 
genişlik 

Aktif yatay faydalı genişlik 

Su genişliği  Su basıncı yatay faydalı genişlik 

 

DeepXcav programında aşağıda liste halinde verilen duvar tiplerini kullanmak mümkündür. Her 

duvar tipinin veri girişi ilerleyen bölümlerde detaylı olarak anlatılacaktır.  
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Seçenek  Tanım

 

Araları panellerle desteklenen iksa sistemlerini 

modellemek için kullanılır. Mesnet olarak H profilli 

çelik kirişler tercih edilir. Bu seçenek diğer tüm 

duvar tipi parametrelerini deaktive eder. 

 

Bu seçenek ile mesnet olarak betonarme kirişlerin 

kullanıldığı araları panellerle desteklenen iksa 

kazıkları modellenebilir. Bu seçenek diğer tüm duvar 

tipi parametrelerini deaktive eder. 

 

Bu seçenek ile mesnet olarak boru kesitli çelik 

kirişlerin kullanıldığı araları panellerle desteklenen 

iksa kazıkları modellenebilir. Bu seçenek diğer tüm 

duvar tipi parametrelerini deaktive eder. 

 

Bu seçenek ile mesnet olarak içi beton ile 

doldurulmuş boru kesitli çelik kirişlerin kullanıldığı 

araları panellerle desteklenen iksa kazıkları 

modellenebilir. Bu seçenek diğer tüm duvar tipi 

parametrelerini deaktive eder. 

 

Bu seçenek ile mesnet olarak U‐Profil çelik kirişlerin 

kullanıldığı araları panellerle desteklenen iksa 

kazıkları modellenebilir. Bu seçenek diğer tüm duvar 

tipi parametrelerini deaktive eder.  

 

Bu seçenek ile mesnet olarak çift U‐profil çelik 

kirişlerin kullanıldığı araları panellerle desteklenen 

iksa kazıkları modellenebilir. Bu seçenek diğer tüm 

duvar tipi parametrelerini deaktive eder.  

 

Bu seçenek ile mesnet olarak sadece beton kirişlerin 

kullanıldığı araları panellerle desteklenen iksa 

kazıkları modellenebilir. Bu seçenek diğer tüm duvar 

tipi parametrelerini deaktive eder.  
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Palplanş duvarlar 

 

 

Bu seçenek ile palplanş duvarlar modellenebilir. Bu 

seçenek diğer tüm duvar tipi parametrelerini 

deaktive eder.  

               

Bu seçenek ile H profil çelik kirişlerle 

donatılandırılmış kesişen kazıklar modellenebilir. Bu 

seçenek diğer tüm duvar tipi parametrelerini 

deaktive eder.  

 

Bu seçenek ile betonarme  kesişen kazıklar 

modellenebilir. Bu seçenek diğer tüm duvar tipi 

parametrelerini deaktive eder.  

 

Bu seçenek ile boru profil çelik kirişlerle 

donatılandırılmış kesişen kazıklar modellenebilir. Bu 

seçenek diğer tüm duvar tipi parametrelerini 

deaktive eder. 

 

Bu seçenek ile yalnızca beton kesişen kazıklar 

modellenebilir. Bu seçenek diğer tüm duvar tipi 

parametrelerini deaktive eder. 

 

Bu seçenek ile U‐profil çelik kirişlerle 

donatılandırılmış kesişen kazıklar modellenebilir. Bu 

seçenek diğer tüm duvar tipi parametrelerini 

deaktive eder.  

 

Bu seçenek ile çift U‐profil çelik kirişlerle 

donatılandırılmış kesişen kazıklar modellenebilir. Bu 

seçenek diğer tüm duvar tipi parametrelerini 

deaktive eder. 
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Bu seçenek ile H profil çelik kirişlerle 

donatılandırılmış teğet kazıklar modellenebilir. Bu 

seçenek diğer tüm duvar tipi parametrelerini 

deaktive eder. 

 

Bu seçenek ile betonarme  teğet kazıklar 

modellenebilir. Bu seçenek diğer tüm duvar tipi 

parametrelerini deaktive eder. 

 

Bu seçenek ile boru profil çelik kirişlerle 

donatılandırılmış teğet kazıklar modellenebilir. Bu 

seçenek diğer tüm duvar tipi parametrelerini 

deaktive eder. 

 

Bu seçenek ile çift U‐profil çelik kirişlerle 

donatılandırılmış teğet kazıklar modellenebilir. Bu 

seçenek diğer tüm duvar tipi parametrelerini 

deaktive eder. 

 

Bu seçenek ile yalnızca beton teğet kazıklar 

modellenebilir. Bu seçenek diğer tüm duvar tipi 

parametrelerini deaktive eder. 

 

Bu seçenek ile U‐profil çelik kirişlerle 

donatılandırılmış teğet kazıklar modellenebilir. Bu 

seçenek diğer tüm duvar tipi parametrelerini 

deaktive eder. 

 

Bu seçenek ile diyafram duvarlar modellenebilir. Bu 

seçenek diğer tüm duvar tipi parametrelerini 

deaktive eder. 

 

Bu seçenek ile H profil çelik kirişlerle mesnetlenmiş 

tremi kulllanılarak dökülmüş beton perdeler 

modellenebilir. Bu seçenek diğer tüm duvar tipi 

parametrelerini deaktive eder. 
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Bu seçenek ile çift U‐profil çelik kirişlerle 

mesnetlenmiş ve tremi kulllanılarak dökülmüş beton 

perdeler modellenebilir. Bu seçenek diğer tüm 

duvar tipi parametrelerini deaktive eder. 

 

Bu seçenek ile boru kesit çelik kirişlerle 

mesnetlenmiş ve tremi kulllanılarak dökülmüş beton 

perdeler modellenebilir. Bu seçenek diğer tüm 

duvar tipi parametrelerini deaktive eder. 

 

Bu seçenek ile U‐profil çelik kirişlerle mesnetlenmiş 

ve tremi kulllanılarak dökülmüş beton perdeler 

modellenebilir. Bu seçenek diğer tüm duvar tipi 

parametrelerini deaktive eder. 

 

Bu seçenek ile elle tanımlanmış özellikleri olan bir 

duvar oluşturulabilir. Bu seçenek diğer tüm duvar 

tipi parametrelerini deaktive eder. 

Duvar  kısımları  iletişim  kutusunda   simgesine  tıklandığında  Şekil  3.7.2.b’dee  gösterilen 

iletişim kutusu ekrana gelir. Bu  iletişim kutusu pasif ve aktif genişlikler  ile  ilgili yararlı bilgiler 

içermektedir.   

 

Şekil 3.7.2.b: Pasif ve Aktif Genişlikler Yardım İletişim Kutusu. 
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3.7.2 Duvar tipi: İksa kazığı 

 

Duvar  kesitleri  iletişim  kutusunda,  kullanıcı  iksa  kazığı  duvarı  kullanmak  için  seçim  yapabilir. 

Kullanıcı  Şekil 3.7.3’de  gösterilen alandan  standart  çelik  kesiti  kullanımını  seçebilir. DeepXcav 

bütün  Avrupa  ve  Amerika  standart  kesitlerini  kapsamaktadır.    Bu  iletişim  kutusu  içerisinde 

duvarın boyutları değiştirilebilmektedir. 

 

 

Şekil 3.7.3: İksa Kazığı Duvar Boyutları Ve Genel Kesiti.  

E. Kaplama sekmesi içerisinde (Şekil 3.7.4), kaplama tipi (ahşap veya beton), kaplama kalınlığı ve 

kesiti  gibi  kaplama  özellikleri  değiştirebilir.  Sonuç  olarak,  burada  duvar  içerisindeki  kaplama 

konumu da tanımlanabilmektedir.  

B.  Çelik  kiriş  sekmesi  içerisinde,  çelik  kiriş  özellikleri  tanımlanabilir  veya  standart  bir  kesit 

seçilebilir. Kesit ya normal bir H‐ kesiti (Şekil 3.7.5 ve 3.7.6), tek veya çift kanallı kesit (Şekil 3.7.7 

ve 3.7.8) ya da betonla dolu ya da boş bir boru kesiti (Şekil 3.7.9 ve 3.7.10) şeklinde olabilir.  

Bu  iletişim kutusunda vida adımlarından kaynaklanan çelik boru kapasitesi azalımı ve bükülme 

direnci hesaplamaları için betonun etkinliği gibi bazı diğer kullanışlı seçenekler mevcuttur (Şekil 

3.7.11).  Son  olarak  kullanıcı  kesit  özelliklerini  dikme  özellikleri  düzenleme  seçenekleri  ile 

kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir (Şekil 3.7.12). 



DeepXcav 2011 – User’s Manual 

 

Deep	Excavation	 	Sayfa	136	
 

 

Şekil 3.7.4: Kaplama Özellikleri. 

Vida  adımları  seçeneğinden  dolayı  azalan  çelik  boru  kapasitesi,  boru  içerisindeki  dişlerin 

varlığına bağlı olarak dayanım kaybını hesaplamak için bir çelik borunun kesit modülünü azaltır. 

Bütünüyle kaynaklı borular  tüm  teorik kapasiteyi  sağlayacağından büyük olasılıkla bu özelliğin 

aktif olmasına gerek olmayacaktır.  
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Kullanılabilir kesit özellikleri aşağıdaki tabloda anlatılmış ve sunulmuştur. 

Simge  Tanımlama 

D  Derinlik veya çap 

A  Alan 

Ixx  Eylemsizlik momenti kuvvetli ekseni 

Iyy  Eylemsizlik momenti zayıf ekseni  

Sxx  Elastisite modülü kuvvetli ekseni  

Syy  Elastisite modülü zayıf ekseni 

rx  Dönme yarıçapı kuvvetli eksen  

ry  Dönme yarıçapı zayıf eksen  

Zxx  Plastik kesit modülü kuvvetli eksen  

Zyy  Plastik kesit modülü zayıf eksen  

tP  Kalınlık 

J  Dönmeye karşı atalet momenti  

W  Sarma sabiti Wrapping constant 

 

   

Şekil 3.7.5: T‐Kesitleri. 

Desteklenmeyen uzunluk Lb ve desteklenmeyen uzunluk Lx katsayısı değişkenleri kazı altındaki 

duvar kapasitesi için burkulma hesaplarını kontrol etmektedir.  
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Şekil 3.7.6: İksa Kazığı Duvar Planı H‐Kesiti. 

   

Şekil 3.7.7: Çift Kanal Kesitleri. 
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Şekil 3.7.8: İksa Kazığı Duvar Planı Çift Kanal Kesiti. 
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Şekil 3.7.9: Betonla Dolu Boru Kesitleri. 

 

 

Şekil 3.7.10: Boru Kesiti Beton ile Dolu İksa Kazığı Duvar Planı. 
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Şekil 7.3.11: Diğer Özellikler. 

 

Şekil 7.3.12: Kullanıcı Tarafından Girilen Kesitler. 
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3.7.3 Duvar tipi: Palplanş 

 

Duvar kesitleri iletişim kutusunda, palplanş duvar seçeneği kullanılabilir. Kullanıcı Şekil 3.7.13’de 

işaretlenen alandan standart bir palplanş kesitini kullanmak için seçim yapabilir. 

 

 

Şekil 3.7.13: Palplanş Duvar Boyutları ve Genel Kesiti. 

 

C. palplanş sekmesinde (Şekil 3.7.14), palplanş özelliklerini değiştirebilir. Bu özellikler aşağıdaki 

tabloda  gösterilmektedir.  F  Çizim  sekmesinde  sunulduğu  üzere  Şekil  3.7.15  palplanş  duvar 

planını göstermektedir. 
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Simge  Tanımlama 

h  Yükseklik 

A  Alan 

b  Taban uzunluğu  

tf  Kanatçık kalınlığı  

Ixx  Strong axis moment of inertia 

Sxx  Strong axis elastic section modulus 

s  Gövde kalınlığı  

α  Base angle of web from horizontal axis 

 

 

Şekil 3.7.14: Palplanş Özellikleri. 
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Şekil 3.7.15: Palplanş Duvar Plan Görünümü. 
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3.7.4 Duvar tipi: Kesişen‐teğet kazıklar 

 

Duvar  kesitleri  iletişim  kutusunda,  kesişen  veya  teğet  kazıkduvarları  seçeneği  kullanılabilir. 

Kullanıcı Şekil 3.7.16 da işaretli alandan kazıklar için standart bir çelik kesiti kullanmayı seçebilir. 

DeepXcav bütün Avrupa ve Amerika standart kesitlerini içermektedir.  

 

Şekil 3.7.16: Kesişen Kazık Duvar Boyutları ve Genel Çelik Kesitleri.  

B.  Çelik  kirişler  sekmesinde  (Şekil  3.7.17)  kullanıcı,  çelik  kesit  özelliklerini  değiştirebilir.  Bu 

özellikler  aşağıdaki  tabloda  tanımlanmış  ve  gösterilmiştir.  Kesit  ya  normal  T‐kesiti  (Şekiller 

3.7.18 ve 3.7.19), bir veya iki kanallı kanal kesiti (Şekiller 3.7.20 ve 3.7.21) veya betonla dolu ya 

da boş boru kesiti (Şekiller 3.7.22 ve 3.7.23) olabilir. 
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Şekil 3.7.17: Çelik Kesit Özellikleri. 

 

Şekil 3.7.18: H‐Kesitleri. 
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Şekil 3.7.19: Kesişen Kazıkduvar Planı H‐Kesiti  

 

Şekil 3.7.20: Çift Kanal Kesitleri. 
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Şekil 3.7.21: Kesişen Kazık Duvar Planı Çift Kanal Kesiti. 

 

Şekil 3.7.22: Betonla Dolu Boru Kesitleri. 
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Şekil 3.7.23: Beton ile Dolu Boru Kesiti  Kiriş Kazık Duvar Planı  
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3.7.5 Duvar tipi: Diyafram duvarlar (slurry walls US) 

 

Duvar  tipinde,  diyafram  duvarların  kullanımı  seçilebilir.  Şekil  3.7.24’de  işaretlenen  alan 

içerisinde duvarın boyutları değiştirilebilir. “D. Concrete‐Rebar” Beton –  İnşaat demiri sekmesi 

içerisinde  beton  ve  inşaat  demirinin  özellikleri  değiştirilebilir  ve  duvarın  demir  donatısı 

tanımlanabilir (Şekil 3.7.25.a). Birden fazla demir donatı kesitleri kullanımı seçeneği seçildiğinde, 

çoklu demir donatı  seçenekleri  sekmesi  açılır  (Şekil 3.7.25.b). Bu  sekme  içerisindeki özellikler 

aşağıdaki tabloda gösterilerek açıklanmaktadır. “F. Draw” Çizim sekmesinde sunulduğu gibi bir 

palplanş duvar planı Şekil 3.7.26’da  görülmektedir.  

 

 

Şekil 3.7.24: Diyafram Duvarları İçin Boyutlar. 
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Simge  Tanımlama 

D  Duvar kalınlığı (yükseklik)  

A  Alan 

B  Duvar çıplak boyu 

Bw  Duvar boyu 

Ixx  Eylemsizlik momenti kuvvetli eksen 

N  Demirdonatı çubuk sayısı 

Bar#  Dönmeye karşı eylemsizlik momenti 

As top  Üst demir donatı alanı   

As bot  Alt demir donatı alanı  

Ctop  Bar merkezine olan üst temiz açıklık  

Cbot  Bar merkezine olan alt temiz açıklık   

sV  Kesme donatısının düşey aralığı  

sH  Kesme donatısının yatay aralığı   

Use more than one 
reinforcement sections 

Duvar için çoklu demir donatı seçeneğini kullanıma açma 

Treat wall as slab  Bu seçenek sadece diyafram duvarlar için kullanılır ve kesme 
kapasitesi hesaplamaları için onların döşemeler gibi 
iyileştirilebilmelerine izin verir.  

 

 

Şekil 3.7.25.a: Beton ve Donatı Özellikleri. 
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Şekil 3.7.25.b: Çoklu Demir Donatı Seçenekleri Sekmesi. 

Aşağıdaki tablo çoklu demirdonatı seçenekleri sekmesinde yeralan özellikleri göstermektedir. 

Demir donatı boyu (üstten başlayarak) 

Sol demir donatı boyutu 

Sol demir donatı sayısı  

Sol demir donatı alanı  

Sol demir donatılar için temiz açıklık  

Sağ demir donatı boyutu  

Sağ demir donatı sayısı  

Sağ demir donatı alanı  

Sağ demir donatı için temiz açıklık  

Kesme demir donatı kullanımı seçeneği  

Kesme demir donatı boyutu  

Kesme demir donatı alanı 

Kesme demir donatısı yatay yerleşim aralığı  

Kesme demir donatısı düşey yerleşim aralığı 

Çoklu demirdonatı katmanları kullanma ve düzenleme seçeneği  
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Şekil 3.7.26: Diyafram Duvar Planı. 
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3.7.6 Duvar tipi: İksa kazığı ve yerinde dökme beton duvarlar 

 

Duvar  kesitleri  iletişim  kutusunda,  kullanıcı  iksa  kazığı  ve  yerinde  dökme  beton  duvarlarını 

kullanmak  için seçim yapabilir. Kullanıcı Şekil 3.7.27’de gösterilen alandan standart çelik kesiti 

kullanımını seçebilir. DeepXcav tüm Avrupa ve Amerika standart kesitlerini kapsamaktadır.   

 

Şekil 3.7.27: İksa Kazık ve Yerinde Dökme Beton Duvarları İçin Genel Kesit ve Boyutlar. 

Çelik kiriş özellikleri ve seçenekleri aynı Bölüm 3.7.1 içerisinde tanımlandığı gibidir. Şekil 3.7.28, 

“F. Draw” Çizim sekmesinde verildiği gibi bir palplanş duvar planını göstermektedir. 

 

Şekil 3.7.28: İksa Kazık ve Yerinde Dökme Beton Duvar Planı.  
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3.7.7 Duvar tipi: Özel 

 

Bu  duvar  tipi  kullanılarak,  kullanıcı  mevcut  duvar  tiplerinin  hiçbirini  kullanmaksızın  duvar 

eylemsizlik  momentini,  duvar  kalınlığını  ve  alt  ve  üst  duvar  serbestliklerini  doğrudan 

tanımlayabilir.  Şekil  3.7.29  ve  3.7.30  sırasıyla  özel  duvar  özellikleri  ve  özel  duvar  planını 

göstermektedir. 

 

Şekil 3.7.29: Özel Duvar Özellikleri. 

Top  Kesitin en üst kotu 

Mat  Kesit malzemesi 

Ixx  Eylemsizlik momenti 

Bottom release Alt kesit serbestliği 

Top release  Üst kesit serbestliği 

t  Kesit kalınlığı 
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Şekil 3.7.30: Özel Duvar Planı. 
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3.8 VERİ GİRİŞİ 

3.8.1 Veri girişi: Ankrajlar 

 

Modele  ankraj  ekleme  seçimiyle,  mesnet  düzenleme  iletişim  kutusu  açılır  (Şekil  3.8.1).  Bu 

alanda  hassas  mesnet  koordinatlarını,  serbest  ve  sabit  mesnet  uzunluğunu 

tanımlanabilmektedir.  Ek olarak,  kullanıcı desteğin  yerleşim  açısını,  ankrajlar  arasındaki  yatay 

mesafeyi  ve  herbir  mesnette  kullanılan  kesiti  tanımlayabilmektedir.  Bu  kesit  “Edit”  tuşuna 

tıklayarak düzenlenebilir. 

   

Şekil 3.8.1: Destek Verisi İletişim Kutusu Düzenleme. 

Burada kullanıcı aşağıdaki özellikleri tanımlayabilir. 

Simge  Tanımlama 

X  Desteğin X‐koordinatı. 

Z  Desteğin Z‐ koordinatı.  

Lfree  Ankrajın serbest boyu.  

Lfix  Ankrajın kök boyu.  

Effective Lfix  Lfix yüzdesi olarak tanımlanan efektif kök uzunluğu  

a  Ankraj yerleştirme açısı 

Horizontal Spacing  Yerleştirilen ankrajların yatay mesafesi  

Structural section  Kullanılan ankrajın yapısal kesitinin tanımlanması  

Helical anchor  Ankraj için sarmal ankraj kesiti kullanımı seçeneği  

Change support 
type 

Farklı tipte mesnet kullanım seçeneği  

Activate/Deactivate  Bulunan aşama için desteğin aktif olup olmamasının seçilmesi  
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Temporary support  Desteğin kalıcı veya geçici olmasının tanımlanması  

3.8.2 Veri girişi: Ankraj kesitleri 

 

Destek  iletişim  kutusunun  “Edit  Section”  simgesine  tıklanarak  ankraj‐ankraj  iletişim  kutusu 

ekrana gelir (Şekil 3.8.2). 

Bu  iletişim kutusu  içerisinde halat malzemesi ve çapı, enjeksiyon  seçenekleri ve bir geoteknik 

güvenlik  katsayısını  tanımlayabiliriz.  Çoğu  durumda,  ankrajlar  daha  büyük  kapasiteler  elde 

etmek  için basınçla enjekte edilirler. Bu  tür etkileri,  kayma direncinin  sürtünme  ve  kohezyon 

bileşenleri  için  bir  sıkılaştırma  çarpanını  dahil  ederek  yakalayabiliriz.  Bu  faktörler  dikkatli  bir 

değerlendirme gerektirir ve geoteknik ankraj kapasitesinin (Şekil 3.8.3) bir ön tahmini eldesi için 

kullanılabilirler. Projelerin büyük çoğunluğu, tüm ankrajların test edilmesini gerektirir. Kohezyon 

bileşeni  için,  bir  adezyon  davranışı  (kohezyon  için  çarpan)  seçilebilir.Ankraj  kapasitesinin 

sürtünme bileşeni ankrajdaki ortalama efektif çevre gerilmelerinden (kenarlarda   sukunetteki+ 

alt  ve  üstte  düşey)  hesaplanır.  Taşıma  kapasitesi  gözardı  edilir.  Ankraj  kesiti  üç  ana  tipten 

seçilebilir: 

A) Halat veya kullanıcı çubukları 

B) Rijid çubuk 

C) Kullanıcı alanı 

 

Şekil 3.8.2: Ankraj Kesitleri İletişim Kutusu. 
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Burada kullanıcı aşağıdaki özellikleri tanımlayabilir. 

Simge  Tanımlama 

Name  Kesit adı tanımlanması 

Rebar steel mat  İnşaat demiri çelik malzemenin tanımlanması 

Fy  Çelik için akma dayanımı  

E  Elastisite modülü 

Strand diam  Halatlar için çap (halat seçeneği seçilmişse) 

Di  İç halat çapı (halat seçeneği seçilmişse) 

No  Kullanılan halat sayısı (halat seçeneği seçilmişse) 

Bar #  Çubuk çapı (rijid çubuk seçeneği seçilmişse) 

No  Kullanılan çubuk sayısı (rijid çubuk seçeneği seçilmişse) 

A  Demir donatı alanı (kullanıcı alanı seçeneği seçilmişse) 

Concrete mat  Enjeksiyon olarak kullanılan beton malzemenin tanımlanması  

Dfix  Kök (enjekte edilen) çapı. Bu değer genellikle uygulanan çapın 
(veya delgi çapı) bir fonksiyonudur.  

 

 

Şekil 3.8.3: Gelişmiş Geoteknik Seçenekler. 

“Custom GeoFS” seçeneği ana programda seçili olmadığında, bu iletişim kutusundaki geoteknik 

güvenlik sayısı kullanılır. 
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Burada kullanıcı aşağıdaki özellikleri tanımlayabilir. 

Simge  Tanımlama 

Ultimate 
Pressure bond 

Nihai bağ basıncının tanımlanması (bu seçenek seçilirse), böylece 
nihai geoteknik kapasitesi bağ basıncından hesaplanacaktır. 

‐  Sürtünme kayma direncinin iyileştirilmesi tanımı ve kullanımı (eğer 
bu seçenek seçilmişse) 

‐  Kohezyon kayma direncinin iyileştirilmesi tanımı ve kullanımı (eğer 
bu seçenek seçilmişse) 

Adhesion factor  Adhezyon faktörlerinin tanımlanması (eğer bu seçenek seçilmişse) 

 

 

Şekil 3.8.4: Gelişmiş Seçenekler. 
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Burada kullanıcı aşağıdaki özellikleri tanımlayabilir. 

Simge  Tanımlama 

‐  Çelik için yapısal izin verilebilir gerilme faktörünün tanımlanması  

‐  Serbest uzunluğun ve sabit kısmın renginin tanımlanması  

Fall  İzin verilebilir geoteknik kapasitenin tanımlanması (eğer kullanıcı 
tanımlı kapasite seçeneği kullanımı seçilmişse)  

Fmax  En büyük geoteknik kapasitesinin tanımı eğer kullanıcı tanımlı 
kapasite seçeneği kullanımı seçilmişse) 

Fall  İzin verilen yapısal kapasitenin tanımlanması  

Fmax  En büyük yapısal kapasitenin tanımlanması  

Ixx.strand  Halatın eylemsizlik momenti 

Sxx.strand  Bir halat için elastik kesit modülü (zemin çivilerinde kullanılır)  

Zxx.strand  Bir halat için plastik kesit modülü (zemin çivilerinde kullanılır) 

‐  Yay metotları için kapasiteleri ihmal seçeneği  (bir npn‐akma 
faktörü, önerilen seçenek) 

 

Ankraj  kesit  özellikleri  tanımlandıktan  sonra  kullanıcının,  “Edit  support”  iletişim  kutusu  (Şekil 

3.8.5)  içerisinde  ankraj  öngerilmesini  tanımlaması  gerekir.  Eğer  öngerme  uygulanırsa,  bu 

SADECE desteğin inşa aşamasında uygulanmalıdır. 

   

Şekil 3.8.5: Ankraj Öngerilmesi. 
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Kullanıcı, model hesaplandıktan sonra mesnet sonuçlarını “C. Results” sekmesinde görebilir. 

 

Şekil 3.8.6: Ankraj Sonuçları. 

Aşağıdaki sonuçlar mevcuttur: 

Simge  Tanımlama 

Paxial  Ankraj desteğinin eksenel yükü  

M  Moment 

Pall  İzin verilen yapısal eksenel kapasite  

Pult  Nihai yapısal eksenel kapasite  

Pall  İzin verilen yapısal eksenel kapasite  

Pult  Nihai yapısal eksenel kapasite  

Used FS  Nihai kapasite açısından  geoteknik tasarım kapasitesi için genel 
uygulanan güvenlik sayısı  
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3.8.3 Veri girişi: Sarmal ankraj kesitleri  

 

Sarmal Ankraj iletişim kutusunu kullanarak (Şekil 3.8.7), kullanıcı mevcut ankraj veritabanından 

ankraj  seçebilir  veya  veritabanına  bazı  kesitler  ekleyebilir.  Bu  ankrajlar  proje  içerisinde 

kullanılabilir.  “A.  General”  sekmesi  temel  yapısal  bilgileri  içermektedir.  “B.  Geotechnical 

capacity  options”  sekmesi,  geoteknik  ankraj  kapasitesinin  hesaplanması  için  seçenekler 

içermektedir.  “C.  Advanced”  sekmesinde  kullanıcı  izin  verilen  ve  nihai  geoteknik  ve  yapısal 

kapasiteleri  uyarlayabildiği  gibi  güvenlik  faktörlerini  de  özelleştirebilir. Bu  diyalog  içerisindeki 

özellikler aşağıdaki tabloda tanımlanmış ve gösterilmiştir. 

Simge/Seçenek  Tanımlama 

Fy  Ankrajın çekme akma dayanımı  

Fu  Ankrajın çekme nihai dayanımı  

Diameter  Ankraj çapı 

Thickness  Ankraj kalınlığı 

Ixx  Eylemsizlik momenti 

Sxx  Elastik kesit modülü 

Zxx  Plastik kesit modülü 

Telastic  Burulmalı elastik boru kapasitesi  

Tplastic  Burulmalı plastik boru kapasitesi  

E  Elastisite modülü 

Apipe  Ankraj borusunun alanı 

Qyield  Çekme akma şaft kapasitesi  

Qultimate  Çekme nihai şaft kapasitesi  

Helix diameter  Sarmal plakanın çapı  

Helix spacing  Sarmal plakalar arasındaki mesafe 

Helix thickness  Sarmal plakanın kalınlığı  

Effective helix area  Sarmal plakanın efektif alanı 

Helix pitch  Sarmal plaka eğim açısı 

Qhelix  Sarmal plaka için nihai gerilme kapasitesi  

FS  Güvenlik sayısı 

σ’ vmax  Sınırlayan düşey gerilme 
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Şekil 3.8.7: Sarmal Ankraj Kesitleri İletişim Kutusu. 
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3.9 Veri girişi: Dikme kesitleri 

 

Dikme  kesit  özellikleri  ya  özellikler  sekmesindeki  dikme  kesitleri  düzenleme   simgesine 

tıklanarak ya da kullanıcı modele bir eğik veya yatay destek eklediği zaman açılan mesnet veri 

düzenleme  iletişim  kutusu  içerisindeki  “Edit  Section”  kesit  düzenleme  tuşuna  tıklanarak 

değiştirilebilir. DeepXcav  içerisindeki dikmeler ve payandalar H‐kesiti çelik kirişler veya borular 

olabilir.  DeepXcav  bütün  Avrupa  ve  Amerika  standart  kesitlerini  kapsamaktadır.    Programın 

veritabanından bir kesit seçebilir veya dikme özellikleri kullanıcı tarafından düzenlenebilir (Şekil 

3.9.1). Özellikler aşağıdaki tabloda tanımlanmış ve gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.9.1: Dikme (Strut) Kesitleri İletişim Kutusu. 
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Simge  Tanımlama 

D  Derinlik veya çap 

A  Alan 

fy  Akma dayanımı 

Ixx  Kuvvetli eksen eylemsizlik momenti 

Iyy  Zayıf eksen eylemsizlik momenti 

Sxx  Kuvvetli eksen elastik kesit modülü  

Syy  Zayıf eksen elastik kesit modülü 

rx  Jirasyon kuvvetli eksen yarıçapı  

ry  Jirasyon zayıf eksen yarıçapı 

Zxx  Kuvvetli eksen plastik kesit modülü  

Zyy  Zayıf eksen plastik kesit modülü  

tP  Kalınlık 

J  Rotasyonal eylemsizlik momenti 

W  Sarma sabiti 

 

Dikme  kesit  özelliklerini  tanımladıktan  sonra,  kullanıcı  mesnet  düzenleme  iletişim  kutusu 

içerisinde  (Şekil  3.9.2)  dikmenin  veya  payandanın  öngermesini  tanımlayabilir.  Eğer  öngerme 

uygulanmışsa,  SADECE  desteğin  inşa  aşamasında  tanımlamalıdır.  Dikmeler  için  negatif 

öngerilme sıkışmayı gösterecektir (önerilen). 

 

 
 

Şekil 3.9.2: Dikme Öngerme İletişim Kutusu. 
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3.10 Veri girişi: Döşeme kesitleri veya döşeme mesnetleri 

 

Döşeme  kesit  özellikleri,  ya  araç  çubuğundaki  “Properties” Özellikler  sekmesindeki  “Döşeme 

kesiti  düzenleme”   simgesine,  ya  da  kullanıcı modele  döşeme  ekleyeceği  zaman  açılan 

mesnet  veri düzenleme  iletişim  kutusundaki  yapısal  kesit düzenleme  “Edit”  tuşuna  tıklayarak 

değiştirebilir.  “A.  Section  Properties”  kesit  özellikleri  sekmesinde  beton  ve  demir  donatı 

özellikleri değiştirilebilmekte ve duvarın demir donatısı tanımlanabilmektedir (Şekil 3.10.1). Bu 

sekmede  yeralan  özellikler  aşağıdaki  tabloda  anlatılmaktadır.  Destek  düzenleme  iletişim 

kutusunda  bazen  döşemeyi  öngermeli  olarak  tanımlamayı  seçebiliriz  (Şekil  3.10.2).  Eğer 

öngerme  uygulandıysa,  bu  sadece  mesnet  inşa  aşamasında  tanımlı  olmalıdır.  Aynı  şekil 

içerisinde  kırmızı  ile  işaretli  bölgede  hareketli  döşeme  yükleri  ve  mesnetsiz  uzunlukları 

tanımlanabilmektedir. 

 

 

Şekil 3.10.1: Döşeme Kesitleri İletişim Kutusu. 
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Simge  Tanımlama 

D  Duvar kalınlığı 

A  Alan 

B  Duvar uzunluğu 

Bw  Duvar uzunluğu 

Ixx  Kuvvetli eksen eylemsizlik momenti 

tf  Flanş kalınlığı  

Bar#  Demir donatı alanı 

As, top  Üst demir donatı alanı  

As, bot  Aşt demir donatı alanı 

Ctop  Üst pas payı  

Cbot  Alt pas payı 

sX  Kesme demir donatısının yatay aralığı  

sY  Model ekranına dik doğrultuda kesme demir donatısının yerleşim 
aralığı  

 

 

Şekil 3.10.2: Döşeme Öngerilmesi, Hareketli Yük ve Mesnetsiz Uzunluklar.  
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Model hesaplandığında döşeme için sonuçlara “C. Results” sonuçlar sekmesinden 
ulaşılabilmektedir (Şekil 3.10.3). 
 

 
 

Şekil 3.10.3: Döşeme Sonuçları. 
 
Sonuçlar sekmesinde aşağıdaki sonuçlar mevcuttur:  
 

Simge  Tanımlama 

Paxial  Döşeme üzerindeki eksenel yük 

M  Açıklık ortasındaki moment 

Pall  İzin verilen eksenel kapasite  

Pult  Nihai eksenel kapasite  

Mleft  Sol moment (>0 döşeme tutulu olduğunda) 

MLdesign  Sol cephe tasarım momenti (güvenlik katsayılı hali) 

Mright  Sağ cephe momenti (>0 döşeme tutulu olduğunda) 

MRdesign  Sağ cephe tasarım momenti (tasarım momenti çarpanlı) 

Mcapacity top  Eksi momentler için döşemenin moment kapasitesi  

Ubottom  Su basıncı SLS (döşemenin kazı geçirimsizliği için kulanıldığında 
çarpansız döşeme altı su basıncı) 

Vleft  Sol cephe kesme 

VLdesign  Sol cephe kesme tasarım değeri 

VLcap  Sol cephe kesme kapasitesi  

Vright  Sağ cephe kesme 

VRdesign  Sağ cephe kesme tasarım değeri 

VRcap  Sağ cephe kesme kapasitesi 

 
Ek  olarak,  döşemenin  geoteknik  ve  yapısal  izin  verilebilir  ve  nihai  eksenel  kapasiteleri 

görülebilmektedir.  
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3.11 Veri girişi: Sabit mesnetler 

 

“Loads/Supports”  Yükler/mesnetler  sekmesindeki   simgesine  tıklanarak  modele  sabit 

mesnet ekleme seçeneği seçilebilir. Bir sabit mesnet yatayda bir tutululuk sağlayan mesnettir. 

Bu araç seçildikten sonra, seçilen herhangi bir duvar üzerinde desteğin eklemek istenilen yerine 

fare ile tıklanır. 

 

3.12 Veri girişi: Yaylar  

 

Modele   simgesine basılarak bir yay elemanı eklemeyi seçebiliriz. Bu araç seçildikten sonra, 

seçilen herhangi bir duvar üzerinde desteğin eklemek istenilen yerine fare ile tıklanır. 

Modele  yay  eklendiği  zaman, mesnet  verisi  düzenleme  iletişim  kutusu  açılır.  “B.  Prestress‐

Unbraced” Öngerilme‐Gevşetme sekmesinde, eksenel ve dönme yay rijitliği tanımlanabilir (Şekil 

3.12.2). 

 

Şekil 3.12.1: Yay Elemanı İletişim Kutusu. 
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Şekil 3.12.2: Yay Rijitliğinin Tanımlanması. 
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3.13     Veri girişi: Şev stabilitesi 

 

3.13.1 Şev stabilitesi analizleri 

 

Şev  stabilitesi  analizleri  DeepXcav’ın  Şev  modülü  kullanılarak  yapılabilir.  Program,  şev 

yüzeylerinin  şev  stabilite  analizlerini  basitleştirilmiş  Bishop,  GLE  (Morgenstern  –  Price)  veya 

Spencer (Kuvvet – Moment) metotları kullanarak yapabilmektedir. Bunu göstermek için bir şev 

örneği sunulacaktır. Öncelikle, bir şev veya palye yüzeyi oluşturulur (model üzerinde sağ sekme 

tıklanır,  sol palye yüzeyi  seçilir). Sonra, palye  seçenekleri  iletişim kutusu ekranda belirir  (Şekil 

3.13.1). Burada palye eğimini veya Yatay – Düşey adımları girilerek palye yüzeyi belirlenir. 

 

 

Şekil 3.13.1: Palye Yüzeyinin Oluşturulması. 

 

Daha sonra, analiz edilecek kayma yüzeyleri  için merkezleri  içeren dikdörtgen veya tam olarak 

merkez nokta tanımlanır (Şekil 3.13.2 ve 3.13.3). 
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Şekil 3.13.2: Kayma Dairesinin Merkezi. 

 

Şekil 3.13.3: Dikdörtgensel Merkez Nokta Arama. 

Daha  sonra,  kullanıcı  kayma  yüzeyinin  geçeceği  noktaları  seçmelidir.  DeepXcav  kullanarak 

kullanıcı aşağıdaki seçenekleri kullanabilir: 

 

 

 

 



DeepXcav 2011 – User’s Manual 

 

Deep	Excavation	 	Sayfa	174	
 

 Tek aramalı yarıçap seçeneği (Şekil 3.13.4): Kullanıcı modele bir tane kayma yüzeyi ekler. 

 

 
Şekil 3.13.4: Tek Yarıçap. 

 
 Belirli göçme yüzeyi seçeneği (Şekil 3.13.5): Kullanıcı fare yardımı ile belirli noktalar 

ekleyerek modele özel kayma yüzeyini ekler. 
 

 

Şekil 3.13.5: Özel Kayma Yüzeyi. 
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 Bitiş  noktası  sınırları  seçeneği  (Şekil  3.13.6):  Kullanıcı  aranan  yüzeyler  için  
yarıçapların geçtiği noktaları belirler  (bir dairesel kısım  içeren bir göçme yüzeyi 
için). 

 

 

Şekil 3.13.6: Uç Noktası Limitleri. 

 Bir blok için taban noktalarının çizimi (Şekil 3.13.7): Kullanıcı bu seçenek ile blok 
tipi analizler için arama yüzeylerinin geçtiği iki nokta belirleyebilir. 

 

 

Şekil 3.13.7: İki Uç Noktaları. 
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“Options”  Seçenekler  simgesine  basılarak,  şev  stabilitesi  seçenekleri  iletişim  kutusu  açılır. 

“1. Method”  Yöntem  sekmesi  içerisinde  (Şekil  3.13.8)  modelin  analizinin  yapılacağı  şev 

stabilitesi yöntemi tanımlanabilir. 

 

Şekil 3.13.8: Şev Stabilitesi Seçenekleri – Yöntem Sekmesi.  

Aşağıdaki özellikler bu sekme içerisinde mevcuttur: 

Simge  Tanımlama 

Bishop  Şev stabilitesi analizi için basitleştirilmiş Bishop metodunun seçimi  

Morgenstern 
Price 

Şev stabilitesi analizi için Morgenstern Price metodunun seçimi 

m  Aradilim için kuvvet denklemi çarpanı (eğer Morgenstern Price metodu 
seçilmişse)  

v  Aradilim için kuvvet denklemi çarpanı (eğer Morgenstern Price metodu 
seçilmişse) 

FS0  Güvenlik faktörü için başlangıç varsayımı (eğer Morgenstern Price metodu 
seçilmişse) 

λ0  Ölçekleme faktörü için başlangıç varsayımı (eğer Morgenstern Price 
metodu seçilmişse) 

Spencer  Şev stabilitesi analizi için Spencer metodunun seçimi 

Jambu  Şev stabilitesi analizi için Jambu metodunun seçimi 

‐  Herbir arama noktası için maksimum iterasyon sayısının tanımlanması 

‐  Yakınsama toleransının tanımlanması 

DX  Dilimin başlangıç genişliğinin tanımlanması 

‐  Minimum dilim sayısının tanımlanması 
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“2. Center” merkez sekmesi içerisinde (Şekil 3.13.9), kullanıcı şev stabilitesi analizinde kullanılan 

dairelerin merkezleri için özellikleri tanımlayabilir. 

 

Şekil 3.13.9: Şev Stabilitesi Seçenekleri – Merkez Sekmesi.  

Aşağıdaki özellikler bu sekme içerisinde mevcuttur: 

Simge  Tanımlama 

Use only one point for the 
analysis 

Dairesel tip göçmeler için sadece tek bir nokta kullanımı seçimi.  

Use exact coordinates for 
center search 

Merkez arama için belirli koordinatları kullanma seçimi.  Aksi 
taktirde, koordinatlar sol duvara bağlı olacaktır (en üst köşe).    

Left  Sol arama sınırı (dikdörtgen tipi arama için) 

Right  Sağ arama sınırı (dikdörtgen tipi arama için) 

steps  İki yatay sınır arasındaki basamakların aranması (dikdörtgen tipi 
arama için )  

Top  Üst arama sınırı (dikdörtgen tipi arama için ) 

Bottom  Taban arama sınırı (dikdörtgen tipi arama için ) 

steps  İki dikey sınır arasındaki basamakların aranması  (dikdörtgen 
arama için kullanılır) 

Rotation   Dönme açısı (dikdörtgen arama için kullanılır) 
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“3. Radius Search” Yarıçap arama sekmesinde (Şekil 3.13.10), şev stabilitesi analizinde kullanılan 

dairelerin yarıçapları için özellikleri tanımlayabiliriz. 

 

Şekil 3.13.10: Şev Stabilitesi Seçenekleri – Yarıçap Arama Sekmesi.  

Aşağıdaki özellikler bu sekme içerisinde mevcuttur: 

Simge  Tanımlama 

Use a single radius for search  Tek yarıçap arama kullanımı için seçim.  

Specify exact radii limits  Gerçek yarıçap sınırlarının belirtilmesi için seçim (yarıçap için 
başlangıç ve bitiş) 

Initial R  Başlangıç yarıçap sınırı (gerçek yarıçap sınırlarının belirtilmesi 
seçili ise) 

Final R  Son yarıçap sınırı (gerçek yarıçap sınırlarının belirtilmesi seçili 
ise) 

Specify exact coordinates  İki nokta ile yarıçap arama seçimi 

Initial X  Başlangıç arama noktası X‐ koordinatı  

Initial Z  Başlangıç arama noktası Z‐ koordinatı  

Final X  Son arama noktası X‐ koordinatı 

Final Z  Son arama noktası Z‐ koordinatı 

Radius starts at  Yarıçap başlangıç sınırlarının tanımlanması (başka bir seçenek 
seçilmemişse) 

Radius ends at  Yarıçap sonlanma sınırlarının tanımlanması (başka bir seçenek 
seçilmemişse) 

Radii increments  Yarıçap artışlarının tanımlanması 
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“4. Active/Passive” Aktif/pasif sekmesinde (Şekil 3.13.11), şev stabilitesi analizi için aktif ve pasif 

kamaları kapsama seçeneklerini kontrol edebiliriz. 

 

Şekil 3.13.11: Şev Stabilitesi Seçenekleri – Aktif/Pasif Sekmesi.  

Aşağıdaki özellikler bu sekme içerisinde mevcuttur: 

Simge  Tanımlama 

Include active angle 
limit 

Aktif açı limitinin içermesi ve tanımlanmasının seçimi  

Sweep active angle  Aktif tarama açısının seçimi (bir önceki seçenek seçilmişse) 

Angle Range+ , steps  Açı aralığı ve adımlarının tanımlanması (tarama seçeneği seçilmişse) 

Include passive angle 
limit 

Pasif açı limitinin dahil edilmesi ve tanımlanmasının seçimi 

Sweep passive angle  Aktif tarama açısının seçimi (bir önceki seçenek seçilmişse) 

Angle Range+ , steps  Açı aralığı ve adımlarının tanımlanması (tarama seçeneği seçilmişse) 

Use block analysis  Blok analizi kullanımı seçimi 

Initial X  Başlangıç blok noktası X‐ koordinatı (blok analizi seçeneği seçilmişse)   

Initial Z  Başlangıç blok noktası Z‐ koordinatı (blok analizi seçeneği seçilmişse)   

Final X  Son blok noktası X‐ koordinatı (blok analizi seçeneği seçilmişse)   

Final Z  Son blok noktası Z‐ koordinatı (blok analizi seçeneği seçilmişse)   

steps  Blok analizi için adımların tanımlanması (blok analizi seçeneği seçilmişse) 
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“5. Support” mesnetler sekmesi  içinde (Şekil 3.13.12), kullanıcı şev stabilitesi analizine mesnet 

kuvvetlerinin nasıl dahil edileceğini tanımlayabilir. 

 

Şekil 3.13.12: Şev Stabilitesi Seçenekleri – Destekler Sekmesi.  

Aşağıdaki özellikler bu sekme içerisinde mevcuttur: 

Simge  Tanımlama 

Include support reactions  Duvar analizinde olduğu gibi mesnet tepkilerinin dahil 
eder  

Include support service capacities  Duvar analizinde olduğu gibi mesnet servis 
kapasitelerinin dahil eder 

Include support ultimate capacities  Duvar analizinde olduğu gibi mesnet nihai 
kapasitelerinin dahil eder 

Ignore support forces  Şev stabilite analizinde mesnet kuvvetlerinin ihmal 
eder  

Determine soil nail forces from 
iteration  

Ardışıl işlemlerden harekete geçirilen zemin çivisi 
kuvvetlerini belirler (GS = 1 olduğunda) 

Define minimum mobilization factor 
as a percentage of the ultimate 

capacity 

Nihai kapasitenin bir yüzdesi olarak en küçük harekete 
geçirici katsayıyı tanımlar. (önceki seçenek seçiliyse) 

Inails.mob  Harekete geçirici etkileşim katsayısı (önceki seçenek 
seçiliyse). Bu çarpan harekete geçirilen zemin çivisi 
kuvvetlerinin  
Fmob = (Fx,ultimate – Fx,FS) x Inails.mob + Fx,FS = 1  
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formülünden belirlenmesinde kullanılmaktadır 

“6.  Miscellaneous”  Diğerleri  sekmesinde  (Şekil  3.13.13),  şev  stabilite  analizlerinde  duvar 

kesilmesinin  nasıl  hesaba  katılacağı  kontrol  edilmektedir  (kayma  dairesi  bir  duvarla 

kesiştiğinde).   

 

Şekil 3.13.13: Şev Stabilitesi Seçenekleri – Diğerleri Sekmesi.  

Aşağıdaki özellikler bu sekme içerisinde mevcuttur: 

Simge  Tanımlama 

‐  Stabilitede duvar kesme kapasitesinin dahil edilmesi için seçilir.  

‐  Nihai duvar kapasitesini dahil edilmesi için seçilir (tasarım kesme x yapısal 
GS.) 

‐  Nihai mesnet kapasitesinin dahil edilmesi için seçilir. 

‐  (Sınırlarda) Düşey yüzeylerde zemin kesilmesini ihmal edilmesi için seçilir. 

‐  Düşey bir yüzeydesukunetteki basınçları kullanmak için seçilir.  

‐  Düşey aralıkların sayısı belirlenir (Düşey bir son yüzey dahil edildiğinde)  

‐  Dilim tabanında ankraj kesilmesini dahil etmek için seçilir. (modelde 
ankrajlar kullanıldıysa). Bu özellik ile ankrajın kök bölgesi  dilim tabanıyla 
kesiştiğinde normal ve kesme gerilmesi arttırılmaktadır. (Bishop metodu) 
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“7. 3D Loads” 3 boyutlu yükler sekmesinde (Şekil 3.13.14), şev stabilite analizlerinde 3 boyutlu 

yüklerin nasıl hesaba katılacağı belirlenmektedir.  

 

Şekil 3.13.14: Şev Stabilitesi Seçenekleri – 3 Boyutlu Yükler Sekmesi. 

Aşağıdaki özellikler bu sekme içerisinde mevcuttur: 

 Tüm temel ayak yüklerini ihmal etme (ve diğer 3 Boyutlu yükleri) 

 Tüm temel ayak yüklerini dahil etme (ve diğer 3 Boyutlu yükleri) 

 Duvar  Y  kordinatından  en  fazla mesnet  aralığı  içerisindeki  temel  ayak  yüklerini  dahil 
etme  

 Duvarın  Y  kordinatına  göre  sadece  düzlem  dışı  arama  sınırları  arasında  temel  ayağı 
yüklerini dahil etme  
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“8. Tension crack” Çekme çatlağı sekmesinde (Şekil 3.13.15), şev stabilitesi analizinde bir çekme 

çatlağını dahil etme seçenekleri kontrol edilebilmektedir.  

 

Şekil 3.13.15: Şev Stabilitesi Seçenekleri ‐ Çekme Çatlağı Sekmesi.  

Aşağıdaki özellikler bu sekme içerisinde mevcuttur: 

 Çekme çatlağını dahiil etme  

 Belirli bir çekme çatlağı derinliğini kullanmak.  

 Çekme Çatlağı derinliğini tanımlamak (önceki seçenek seçili ise) 

 Otomatik çatlak derinliğini kullanmak ( üst tabakadan itibaren) 

 Çekme çatlağını su ile doldurmak  
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3.13.2 Zemin çivisi  

 

Zemin  çivisi  zemin  yüzeyini  güçlendirme  ve  göçmeleri  engellemek  için  kullanılabilmektedir. 

Modele  bir  adet  veya  bir  grup  zemin  çivisi  eklenebilmektedir  (sırasıyla  Şekiller  3.13.16  ve 

3.13.17). Bir adet zemin çivisi üzerine çift  tıklanarak zemin çivisi özelliklerinin değiştirilebildiği 

zemin çivisi düzenleme iletişim kutusu ekranda belirir. 

 

Şekil 3.13.16: Modele Bir Adet Zemin Çivisi Ekleme. 

 

Şekil 3.13.17: Modele Zemin Çivisi Grubu Ekleme.  
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Zemin  çivisi  düzenleme  iletişim  kutusunda  “A. General”  genel  sekmesinde  (Şekil  3.13.18) 

zemin  çivilerinin  şev  üzerindeki  yerlerini,  çivinin  serbest  ve  kök  uzunluklarını  ve  çivi 

yerleştirme açılarını girebiliriz. Ek olarak kullanıcı başlık plakasının ve çivi yapısal kesitlerini 

de  tanımlayabilmektedir.  Düzenleme  tuşuna  basılarak  (Şekil  3.13.19)  zemin  çivisi  için 

halatların kesitlerini kullanıcının seçebildiği Ankrajlar – Kesitler iletişim kutusu belirir. Sonra, 

diğer  bazı  analiz  seçeneklerinde  olduğu  gibi  kullanıcı  korozyona  bağlı  kapasite  kayıplarını 

kullanmayı seçebilmektedir (Şekil 3.13.20). 

 

Şekil 3.13.18: Zemin Çivileme Düzenleme İletişim Kutusu. 

Simge  Tanımlama 

X  Zemin çivisinin başlangıç X‐koordinatı.  

Z  Zemin çivisinin başlangıç Z‐koordinatı. 

Lfree  Zemin çivisinin serbest uzunluğu. 

Lfix  Zemin çivisinin kök uzunluğu. 

a  Zemin çivisinin yerleştirme açısı. 

Horizontal 
Spacing 

Zemin çivisinin yatay aralığı. 

β  Başlık plakalarının açısı. 

 



DeepXcav 2011 – User’s Manual 

 

Deep	Excavation	 	Sayfa	186	
 

Aşağıdaki özellikler aynı zamanda mevcuttur: 

 Zemin çivisinin yapısal kesitlerin tanımlaması ve düzenleme seçimi  

 Kapasite kayıpları için seçim. Sonra kullanıcı aşağıdaki özellikleri tanımlamalıdır: 
 Kalınlık kaybı tC, veya 
 Toplam kapasitenin bir yüzdesi olarak kapasite kaybı. 

 Bulunulan aşamada desteği etkinleştirme veya etkisizleştirme için seçim. 

 Desteğin  kalıcı  olup  olmadığının  tanımlanması  (bir  tasarım  yaklaşımı  kullanıldığında 
sonuçları etkilemektedir.). 

 Zemin çivisi için sadece dış yüklerin kullanımı için seçim. 

 Zemin çivisinin bir göçme yüzeyi ile kesiştiğinde kesmenin dahil edilmesi seçimi  
 

 

Şekil 3.13.19: Zemin Çivisi Kesiti Düzenleme. 

 

Şekil 3.13.20: Analiz Seçenekleri.  

 

 

 

 

 

 

 



DeepXcav 2011 – User’s Manual 

 

Deep	Excavation	 	Sayfa	187	
 

“B. Results” Sonuçlar sekmesi iletişim kutusunda (Şekil 3.13.21) aşağıdaki sonuçlar görülebilir:  

 

Şekil 3.13.21: Sonuçlar Seçenekleri. 

Simge  Tanımlama 

Paxial  Eksenel zemin çivisi kuvveti 

M  Çivinin momenti 

Po. At face  Çivi kaplamasındaki tepki kuvveti 

Pmax.mob  Çivinin harekete geçen eksenel kuvveti  

Pmax. stage  Bulunulan aşamada için en büyük tepki kuvveti 

Pmax. All stages  Tüm aşamalarda için en büyük tepki kuvveti 

Pmax. Global  Tüm ilişkili tasarım kesitleri için en büyük tepki kuvveti 

Pgeo. Design  Geoteknik tasarım kapasitesi 

P geo. ultimate  Geoteknik nihai kapasite 

Pdesign  Yapısal tasarım kapasitesi 

Pult  Yapısal nihai kapasite 
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Zemin çivisi iletişim kutusunun “C. Detailed results” detaylı sonuçlar sekmesinde (Şekil 3.13.22) 

aşağıdaki sonuçlar tablolaştırılmış formatta görülebilmektedir: 

 

 
 

Şekil 3.13.22: Detaylı Sonuçlar Seçenekleri. 

 

 Tension: Bu kolon kritik kayma yüzeyi sebebiyle zemin çivisinin gerilimini içermektedir. 
 

 Tension  max:  Bu  kolon  bu  zemin  çivisini  kesen  tüm  kayma  yüzeylerinden  dolayı  bu  zemin 
çivisinde oluşan en büyük gerilmeyi içermektedir.  

 

 Tension Capacity STR: Bu kolon zemin çivisinin geoteknik sıyrılma kapasitesini içermektedir. 
 

 Critical Shear GEO: Bu kolon üç ölçüten hesaplanandan en küçük kesme kuvvetini içerir (bakınız 
aşağıya). 

 

 Shear Capacity STR: Bu kolon yapısal kesme kapasitesini içerir. 

 
 Shear C2: Bu kolon üç ölçütten  (C1, C2, C4)  (bakınız  şev  stabilitesi kitapçığına,  sayfa 31 – 33). 

hesaplanan kesme kuvvetini içerir  

 
 Shear C3: Yukarıdaki ile aynıdır. 

 
 Shear C4: Yukarıdaki ile aynıdır. 

 
 Shear C4 LE: Yukarıdaki ile aynıdır (LE: Limit denge analizi) 
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 Modulus ks: Bu kolon kritik yüzey kesişim noktalarındaki yatay yatak katsayısını içerir. 

 
 Lateral pressure: Şev stabilitesi kitapçığına bakınız, sayfa 31.  

 

 Ultimate lateral pressure: Şev stabilitesi kitapçığına bakınız, sayfa 31. 

 
 Length:  Bu  kolon  kritik  kayma  yüzeyiyle  kesiştiği  yerde  hesaplanan  transfer  uzunluğunu 

içermektedir. 

 
 Ixx  calc:  Bu  kolon  çivininn  hesaplanan  eylemsizlik momentini  içermektedir  (korozyon  vb.  için 

olan tüm azaltmaları kapsamaktadır). 

 
 Sxx calc: Bu kolon kesit modulünü içermektedir. (Avrupa Standartında Wel) 

 
 Thickness loss: Bu kolon zemin donatı kalınlık kaybını içermektedir.  

 

 %  STR  loss:  Bu  kolon  yapısal  kapasite  kaybının  yüzdesini  içermektedir  (korozyon  dahil 
edildiğinde). 
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3.14     Veri girişi: Kuşak kirişi 

 

DeepXcav  programında,  mesnetlere  kuşakları  eklemek  mümkündür.  DeepXcav  yerleştirilen 

kuşakların  yüklerini  ve  kapasitelerini  hesaplar.  Kuşak  kirişleri  duvar  ile  destelerin  bağlantı 

noktalarında eklenir. Yeni bir kuşak eklemek  için öncelikle bir mesnet yerleştirilmelidir. Sonra 

“Loads/supports”  araç  çubuğunda     kuşak  tuşuna  basılarak  ve  mesnet  seçilerek  Kuşak 

iletişim  kutusu  ekrana  gelir  (Şekil  3.14.1).  Bu  alanda  kuşak  kirişinin  yükleme  tipi  seçilebilir. 

Nokta veya düzgün yayılı yüklemeler kullanılarak çeşitli yükleme durumları dahil edilmiştir. Bu 

durumlaraşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

Bu kullanıcı bu iletişim kutusunda : 

 Kuşakkirişine isim verilebilir. 

 Kuşakkirişi için kullanılan kesit tanımlanabilir ve düzenlenebilir. 

 Kuşak kirişleri arasındaki düşey açıklıklar tanımlanabilir: 
 Mesnet aralığı kullanılabilir. 
 Duvar aralığı kullanılabilir. 
 Kullanıcının belirlediği bir değer kullanılabilir. 

 Aralarındaki eksenel kuvvet tanımlanabilir: 
 Sıfır eksenel kuvvetler kullanılabilir. 
 Mesnet tepkilerinin bir yüzdesi olarak eksenel kuvvetler kullanılabilir. 
 Kullanıcının belirlediği bir değer kullanılabilir. 

 Yükleme tipi tanımlanabilir: 
 Nokta yükleri kullanılabilir (aralıklı iksa kazıklı duvar sistemleri için uygun) 
 Düzgün yayılı yük kullanılabilir. 
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Şekil 3.14.1: Kuşak Kirişi İletişim Kutusu. 

Nokta yükleme tipi: 0 

 

Nokta yükleme tipi: 1 
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Nokta yükleme tipi: 2 

 

Nokta yükleme tipi: 3 

 

Nokta yükleme tipi: 4 

 

Nokta yükleme tipi: 5 

 

Düzgün yayılı yükleme tipi: 0 
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Düzgün yayılı yükleme tipi:1 

 

Düzgün yayılı yükleme tipi:2 

 

Düzgün yayılı yükleme tipi:3 

 

Düzgün yayılı yükleme tipi:4 

 

Düzgün yayılı yükleme tipi:5 

 

Düzgün yayılı yükleme tipi:6 
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Düzgün yayılı yükleme tipi:7 

 

Düzgün yayılı yükleme tipi:8 

 
 

Daha sonra “Edit” düzenleme tuşuna basılarak kuşak tipi seçilebilir  (Şekil 3.14.2). Kullanıcı çelik 

veya betonarme bir kesit kuşak kullanımı arasında seçim yapabilir (sırasıyla Şekiller 3.14.3 ve 3.14.4).  

 

 

Şekil 3.14.2: Kuşak Kesiti Düzenleme Tuşu. 
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Şekil 3.14.3: Çelik Kesiti. 

 

 

Şekil 3.14.4: Beton Kesiti. 
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Çelik kesiti kullanımı seçilmesiyle aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:  

 Çoklu kirişlerin kullanımı: Bu seçimle aynı mesnet  için birden fazla kiriş kullanılabilir. Bu 
kirişler bir açıklıkla ve aralıksız kullanılabilir  

 Kuşağı  otomatik  döndürme:  Bu  bazı  tip mesnetler  (ankraj  ve  yay  elemanları)  için  ve 
sadece  birden  fazla  kiriş  kullanılırsa  mümkündür  Kuşaklar  mesnet  açısı  otomatik 
döndürme  (Autorotate)  kullanılarak  yerleştirilebilirler  veya  kullanıcı  özel  bir  açı 
tanımlayabilir (Şekil 3.14.5). Diğer tip mesnetler için kuşaklar yatay olarak yerleştirilirler 
(Şekil 3.14.6). Döndürme sadece çelik kiriş kesitleri için kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 3.14.5: Bir Ankraj İle Kullanılan Döndürülmüş Kuşak Kirişi. 

 

 

Şekil 3.14.6: Payanda ile Kullanılan Yatay Kuşak Kirişi. 
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 Çelik kesit özelliklerinin kullanıcı tarafından değiştirilmesine izin verilmesi: Bu seçenekle 
kullanıcı kuşağın özelliklerini elle değiştirebilir (çelik kiriş özellikleri ve seçenekleri aynı 
Bölüm 3.7.1’de anlatıldığı gibidir.). 

 

Betonarme bir kesit kullanımı seçilerek (Şekil 3.13.7), kullanıcı demir donatı özelliklerini 

tanımlamalıdır. Bu özellikler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

 

Simge  Tanımlama 

D  Waler height (thickness) 

A  Area of section 

B  Waler base dimension 

N  Number of bars 

Bar#  Reinforcement bars 

As, top  Top reinforcement area 

As, bot  Top reinforcement area 

Ctop  Top clearance (to center of top bar) 

Cbot  Bottom clearance (to center of bottom bar) 

sV  Vertical spacing for shear reinforcement 

sH  Horizontal spacing for shear reinforcement 

 

 

Şekil 3.14.7: Payanda ile Kullanılan Betonarme Kiriş Kesiti. 
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Şekil 3.14.8: The Waler Dialog ‐ Results. 

Simge  Tanımlama 

Paxial  Kuşak üzerindeki eksenel kuvvet 

Mspan XX  X ekseni boyunca açıklık momenti  

Msup XX  X ekseni boyunca mesnet yerindeki moment 

Mspan YY  Y ekseni boyunca açıklık momenti  

Msup YY  Y ekseni boyunca mesnet yerindeki moment 

Vxx  X ekseni boyunca kesme kuvveti 

Vyy  Y ekseni boyunca kesme kuvveti 

Pcap  Eksenel kapasite  

Mx cap  X ekseni boyunca moment kapasitesi 

My cap  Y ekseni boyunca moment kapasitesi 

Vxcap  X ekseni boyunca kesme kapasitesi 

Vycap  Y ekseni boyunca kesme kapasitesi 
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BÖLÜM 4: MODELLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ & SONUÇLARIN 

GÖRÜNTÜLENMESİ 
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4.1 Yüzey yüksekliklerinin değiştirilmesi 

 
DeepXcav yüzey kotlarının ve kesitlerin modellenmesi için güçlü özellikler ve çok yönlü seçenekler 
içermektedir. Kotlar ve noktalar aşağıdaki seçenekler ile değiştirilebilirler. 

 

 Bir yüzey noktası üzerine çift tıklama: Bu işlem noktaların koordinatlarının 
değiştirilmesine imkan sağlamaktadır (Şekil 4.1.1). 

 

 

Şekil 4.1.1: Tek Noktanın Koordinatlarının Değiştirilmesi  

 Model araç çubuğunda “Surface options” Yüzey seçenekleri simgesinin sağına tıklanarak 
(Şekil 4.1.4), veya model arayüzü üzerinde sağ tıklayarak (Şekil 4.1.5) palye veya eğimli 
yüzey (sırasıyla Şekiller 4.1.2 ve 4.1.3) oluşturulur. Eğim veya palye yüzeyi yaratan 
yöntemler Bölüm 2.6’da gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.1.2: Sol Eğimli Yüzey. 
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Şekil 4.1.3: Sol Eğimli Yüzey. 

 

 

Şekil 4.1.4: Yüzey Seçenekleri. 
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Şekil 4.1.5: Model Üzerinde Sağ Tıklama. 

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur: 

Simge  Tanımlama 

 
Toptan yüzey seviyelerini baştaki haline getirir. 

 
Sağ yüzey seviyesini ayarlar. 

 
Sol yüzey seviyesini ayarlar. 

 
Yüzey noktalarının koordinatlarının tablosu  

 
Sol kenar üzerinde bir palye oluşturur. 

  Sol kenar üzerinde eğim oluşturur. 

  Sağ kenar üzerinde bir palye oluşturur. 

  Sağ kenar üzerinde eğim oluşturur. 

 
Toptan yüzey seviyelerini baştaki haline getirir. 

 
Sağ yüzey seviyesini ayarlar. 

 
Sol yüzey seviyesini ayarlar. 
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 Yüzey  seçeneklerinin  seçiminde  koordinat  tablosuna  tıklayarak  (Şekil 4.1.4),  koordinat 
iletişim tablosu  (Şekil 4.1.6) gözükür. Bu diyalog tüm yüzey noktalarının koordinatlarını 
içermektedir.  Kullanıcı  daha  sonra  bu  kısımda  bunları  değiştirebilir,  içerisine  nokta 
ekleyip çıkarabilir. 

 

 

Şekil 4.1.6: Koordinatların Tablosu İletişim Kutusu. 

 

 Ekranın  sol  kenarındaki  araç  çubuğu  üzerindeki  simgelerden  dolgu  veya  kazı  işlemi 
uygulanabilmektedir  (bkz.  Bölüm  2.3.1).  Sonra,  kullanıcı  ekran  üzerindeki  çeşitli 
noktalara  tıklayarak  bu  işlemleri  gerçekleştirebilir  (Şekiller  4.1.6  ve  4.1.7). Dolgu  veya 
kazı işlemi ENTER tuşuna basılarak tamamlanabilir.  

  
  

Şekil 4.1.6: Kazı Çalışması Aracını Kullanarak Kazı Çalışması. 
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Şekil 4.1.7: Geri Dolgu İşlemi Aracını Kullanarak Geri Dolgu İşlemi.  

 

 

4.2 Desteklerin grafik olarak eklenmesi 

 

DeepXcav  içerisinde mesnetler grafik olarak eklenebilir, yani kullanıcı  ilk olarak desteği uygun 
aracı  kullanarak  çizmek  zorundadır.  Özel  mesnetler  üzerine  komutlar  aşağıdaki  tabloda 
verilmiştir. 
 

Araç 
Çubuğu 
Simgeleri 

Tanımlama 

 

Ankraj (tieback) ekler (grafiksel olarak ankraj eklemek için esas aşamada 
tıklanmalıdır).Bir ankraj iki duvarı bağlamak için de kullanılabilir. Bu durumda 
ankraj, bir bağ çubuğu olarak kabul edilecektir.  

 

Yatay bir mesnet ekler (bu desteği grafiksel olarak eklemek için esas aşamada 
tıklanmalıdır). Dikmeler aynı zamanda karşılıklı iki duvarı bağlamak için de 
kullanılabilir.  

 

Bir payanda ekler. DeepXcav payandaları eğimli mesnetler olarak davranır. UYARI: 
KULLANICININ PAYANADALARI UYGULAMADA ETKİN KILABİLMEK İÇİN 
PAYANDALARIN PASİF ETKİ BÖLGESİNİN DIŞINA DÜŞTÜĞÜNDEN EMİN OLMASI 
GEREKMEKTEDİR. BİR PAYANDA PASİF BÖLGE İÇERİSİNE DÜŞERSE PROGRAM 
PAYANDA ETKİ KVVETLERİNİ OTOMATİK OLARAK AYARLAMAMAKTADIR. 
BUNUNLA BERABER ŞEV STABİLİTESİ İÇİN BİR PAYANDA TAMAMEN ARAMA 
YÜZEYİNİN (VEYA DAİRENİN) İÇERİSİNDE KALIYORSA PROGRAM ONU İHMAL EDER.  
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Bir döşeme ekler (bu desteği grafiksel olarak eklemek için esas aşamada 
tıklanmalıdır). Döşemeler aynı zamanda karşılıklı iki duvarı bağlamak için de 
kullanılabilir. 

 
Sabit mesnet ekler (bu desteği grafiksel olarak eklemek için esas aşamada 
tıklanmalıdır). 

 
Yay desteği ekler (bu desteği grafiksel olarak eklemek için esas aşamada 
tıklanmalıdır). 

 

Örnek: Ankraj ekleme   

Adım 1: Ankraj ekle simgesi üzerine tıkla 

Adım 2: Duvar üzerindeki yerine tıkla (Şekil 4.2.1) 

Adım 3: Ankrajın ikinci noktasına tıkla (zemindeki son nokta). 

Adım 4: Destek düzenle iletişim kutusu görünür. Yeni ankraj desteğini yeniden ayarla ve 
TAMAM (OK) tuşuna tıkla.  

Destek  başarılı  bir  şekilde  model  içerisine  yerleştirilir  (Şekil  4.2.2).  Destek  özelliklerini 
değiştirmek için, mesnet üzerine çift tıklanır veya ağaç yapısındaki iletişim kutusundan seçilir. 

 

         

    Şekil 4.2.1: Duvar Üzerine Tıkla (Adım 2).               Şekil 4.2.2: Yerleştirilen Ankraj. 
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Aşağıdaki  şekiller  iki  duvarı  bağlayan  bir  ankraj,  döşeme  ve  dikmeleri  göstermektedir.  Bu 

mesnetleri kurmak için, bir önceki örnekteki adımlar takip edilmelidir. 

 

    Şekil 4.2.3: İki Duvarı Bağlayan Ankraj  

 

    Şekil 4.2.4: İki Duvarı Bağlayan Döşeme.  

 

        Şekil 4.2.4: İki Duvarı Bağlayan Dikme.  
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4.3 Yayılı ek yükleri grafik olarak ekleme 

 

Yayılı ek yükler ve çizgi yükler DeepXcav içerisine grafiksel olarak eklenebilir. Kullanıcı, ilk olarak 

uygun  aracı  seçerek  binanın  üzerine  gelen  yayılı  ek  yükü  çizmek  zorundadır. Özel mesnetler 

hakkındaki yönergeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. DeepXcav, duvar üzerindeki q yatay yayılı ek 

gerilmesini hesaplamak  için DM7.2, Poulos ve Davis, ve Kelvin  tarafından verilen denklemleri 

kullanmaktadır.  Bu  yöntemler  çoğunlukla  yatay  yüzeyler  üzerindeki  yükler  için  uygundurlar, 

fakat  çoğu  zaman  aynı  seviyede  olmayan  yüzeyler  için  yeterli  seviyede  sonuçlar  sağlarlar. 

DeepXcav  herbir  yayılı  ek  yükün  (sürşaj)  yatay  ve  düşey  bileşenlerini  birleştirir.  Farklı 

aşamalarda aynı yayılı ek yükleme için yükün büyüklükleri değiştirilebilir. 

 

Yüzeye Yayılı Ek yük ekler: Yüzey yayılı ek yüklemesi, farklı aşamalarda 
değişen yükseklikte (otomatik olarak yüzey yüksekliğine ayarlanır) fakat 
daima aynı yatay koordinatlara sahip olan bir şerit yüklemedir.  Yükleme 
hem yatay hem de düşey bileşene sahip olabilir.  
İki nokta kullanarak yayılı ek yüklemeyi tanımlamanız gerekir (varsayılan 
1 kPa yükü oluşur). Sonra, yüklemeyi değiştirmek için üzerine çift tıklanır 
ve  “ Yayılı Yük Düzenleme” iletişim kutusu belirir.  

 

Yüzeye Çizgisel Yük ekler: Yüzey  çizgi yükleri aynı yüzey ek yüklemeler 
gibi işlenir. Yüzey Çizgi Yükünü değiştirmek için üzerine çift tıklanır. 

 

Duvara yayılı ek yük ekler:  Duvara yayılı ek yükleme doğrudan duvar 
üzerine uygulanan şerit yüklemedir. 

Duvarın üzerindeki iki noktaya tıklayarak (varsayılan 1.0 kPa yükü 
oluşur)  duvara  yayılı  ek  yüklemeyi  tanımlamak  gerekmektedir.  Daha 
sonra yayılı ek yüklemeyi değiştirmek için üzerine çift tıklanır ve Yayılı Ek 
Yük Düzenleme iletişim kutusu açılır.  

 
Duvar Çizgi Yükü ekler: Yüzey  çizgi yükleri aynı duvara  yayılı ek  yükler 
gibi işlenir. Bir Yüzey Çizgi yükünü değiştirmek için üzerine çift tıklanır.  

 

Üç boyutlu temel ayağı yükü ekler. Simge seçildiğinde, ana şekilde temel 
ayağının  merkezinin  olması  istenilen  yer  üzerine  tıklanması  gerekir. 
Daha  sonra  temel  ayağı  düzenleme  ekranı  kendiliğinden  belirir  ve  bu 
temel ayağı yüklemesi için bütün değişkenler tanımlanabilir.  

 

Örnek: Bir yayılı ek yükleme (sürşarj) ekleme 

Adım 1: Yayılı ek yük simgesine tıklanır    (Şekil 4.3.1) 
Adım 2: Yayılı ek yük için başlangıç noktası üzerine tıklanır (Şekil 4.3.2) 
Adım 3: Yayılı ek yük için bitiş noktası üzerine tıklanır (Şekil 4.3.3) 
Adım 4: Yayılı ek yük düzenleme iletişim kutusuna ulaşmak için, yeni beliren yayılı ek yükleme 
üzerine çift tıklanır ve yeni yayılı ek yükleme detaylandırılır. 
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Sürşarj başarıyla model içerisine yerleştirilir (Şekil 4.3.4). Destek özelliklerini değiştirmek için, 
mesnet  üzerine  çift  tıklanır  veya  ağaç  yapısındaki  iletişim  kutusundan  mesnet  özellikleri 
seçilir.  

            

Şekil 4.3.1: Yayılı ek yük ekleme  aracı (adım 1).        Şekil 4.3.2: İlk noktayı seçme (adım 2). 

 

      

     Şekil 4.3.3: Bitiş Noktasını Seçme (Adım 3).                Şekil 4.3.4: Yerleştirilmiş Yayılı Ek Yük 
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4.4 Ana Form üzerinde Sonuçların Görüntülenmesi  

 
Bir proje analiz edildiğinde, elde edilen sonuçlar aşağıda gösterildiği gibi araç çubuğu üzerindeki 
simgelerin  biri  veya  birkaçı  seçilerek  ekran  üzerinde  görüntülenebilir.  Bütün  simge 
tanımlamaları ve ilişkili örnekler aşağıdaki eklerde gösterilmektedir. 
 

Simge  Tanımlama 

 

Gömülü duvar güvenlik katsayısını gösterir. 

 

Toplu Şev Güvenlik katsayısını gösterir. 

 

Toplu Şev Güvenlik katsayısı sınırlarını gösterir. 

 

Şev stabilitesi dilimleri için sonuçları gösterir. 

 

Bütün şev stabilitesi sonuçlarını gösterir. 

 

Ana model ekranı üzerinde duvarın eğilme momenti diyagramını çizer. 

 

Ana model ekranı üzerinde duvarın kesme kuvveti diyagramını çizer. 

 

Ana model ekranı üzerinde duvarın eksenel kuvvet diyagramını çizer.

 

Ana model ekranı üzerinde duvar sehimlerini çizer. 

 

Ana model ekranı üzerinde yüzey oturmalarını çizer.  

 

Ana model ekranı üzerinde mesnet tepkilerini gösterir.  

 

Ana model ekranı üzerinde birleşik kapasite oranını  (Moment ve Eksenel 

Kuvvet) gösterir 

 

Ana model ekranı üzerinde moment kapasite oranını gösterir 

 

Ana model ekranı üzerinde kesme kapasite oranını gösterir. 

 

Ana model ekranı üzerinde yapısal kapasiteyi gösterir. 

 

Ana model ekranı üzerinde duvarın moment kapasitesini gösterir. 
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Ana model ekranı üzerinde duvar kesme kapasitesini gösterir. 

 

Ana model ekranı üzerinde yatay efektif toprak basıncını çizer.  

 

Ana model ekranı üzerinde düşey toplam gerilmeyi çizer.  

 

Ana model ekranı üzerinde düşey efektif gerilmeyi çizer.  

 

Ana model ekran üzerinde net toplam duvar basınçlarını çizer.  

 

Ana model ekran üzerinde duvara yayılı ek yüklemeyi çizer.  

 

Ana model ekran üzerinde sismik basıncı çizer. 

 

Ana model ekran üzerinde net su basıncını çizer. 

 

Duvarlar üzerindeki su basıncını çizer.

 

Hidrolik eğim 

 

Diyagram üzerinde Minimum‐Maksimum değerleri gösterir.  

 

Moment ve mesnet tepki sonuçları görüntülendiğinde moment ve mesnet 

tepkilerinin zarfını gösterir.  

 

Sonuç tablolarını yükler.

 

Su basıncı taramasını gösterir.

 

Su yüksekliği taramasını çizer.

 

Su yüksekliği karelajını çizer.

 

Hidrolik güvenlik katsayısını gösterir.

 

Düşey toplam gerilme taramasını çizer.

 

Düşey efektif gerilme taramasını çizer.

 

Aşağıdaki  şekiller  bazı  tipik  ekran  çıktısı  diyagramlar  ve  sonuçları  göstermektedirler.  Çıktı 
sonuçları  sadece  verilen  problem  analiz  edildiğinde  görünebilirler.  Bu  araç  çubuklarının 
işlevselliğini keşfetmek  için çekinmeyin. DeepXcav sonuç grafik eksenlerini üstüste gösterebilir, 
bu  sayede  doğrudan  karşılaştırma  yapabilmek  için  çoklu  sonuçlar  aynı  anda  ekranda 
görüntülenebilir. Ancak, çıktı mümkün olduğunca basit tutulmaya çalışmalıdır. 
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Şekil 

4.4.1: Kritik Şev Stabilitesi Kırılma Yüzeyini Görüntüleme   

 

 

 

Şekil 4.4.2: Tipik Moment Diyagramı. 
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Şekil 4.4.3: Tipik Kesme Diyagramı. 
 

 

Şekil 4.4.4: Mesnet Tepkileri. 
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Şekil 4.4.5: Duvar Sapması. 
 

 

Şekil 4.4.6: Yüzey Oturmaları. 
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Figure 4.4.7: Yatay Efektif Zemin Basınçları (Limit Dengesi).  
 

 

Şekil 4.4.8: Su Basınçları. 
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4.5 Rapor seçenekleri (Basılı raporlar) 

Bir proje analiz edildikten sonra, rapor sekmesinde bulunan Raporlar‐Seçeneği seçilerek bütün 
analiz  raporları  oluşturulabilir.  Bu  sekme  seçilerek,  dahil  olan  çıktı  bölümleri  değiştirilebilir. 
İletişim  kutusunun  sol  tarafında,  mevcut  rapora  dahil  edilecek  olan  tasarım  bölümleri  ve 
aşamaları  seçilebilir  (Şekil  4.5.1).    Mevcut  Rapor  Bölümleri  alanından  dahil  edilecek  olan 
sonuçları  ve  özellikleri  seçebiliriz  (Şekil  4.5.2).    Ayrıca,  Rapor  Format  Alanına  bu  ögeleri 
sürükleyip  bırakabilirsiniz  (Şekil  4.5.3).Ardından,  Şekil  4.5.3’de  gösterilen  alanda  kullanıcı 
raporun önizlemesini  görmek  ve dosyayı WORD  veya PDF  formatına dönüştürmek  için  seçim 
yapabilir.  

 

Şekil 4.5.1: İçeriğindeki Tasarım Bölümleri Alanı. 
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Şekil 4.5.2: Kullanılabilen Rapor Bölümleri Alanı. 

 

Şekil 4.5.3: Rapor Biçimlendirme Alanı ve Önizleme ve Dışa Aktarım Tuşları. 
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4.6 Temel Ayağı Yükleri (3‐Boyutlu Yükler) 

Bir  çok durumda üç boyutlu  yüklerin duvar üzerindeki etkileri değerlendirilmelidir. DeepXcav 
ayakları  istenen  herhangi  bir  aşama  için  büyüklükleri  değiştirilebilen  üç  boyutlu  yükleri 
tanımlamak  için  kullanılabilir.  DeepXcav  kazı  duvarları  üzerinde  üç  boyutlu  yükleme  etkisini 
değerlendirmek  için  birkaç  kullanışlı  alternatif  sunmaktadır.  Elastisitenin  teorik  analizleri 
kademeli yüzeyler için gerçekten de uygulanabilmektedir ancak, bir çok uygulamadaki mühendis 
tarafından başka herhangi bir kesin kapalı  form çözümü bulunmadığında, düz olmayan  zemin 
yüzeyleri  için  de  bu  yöntemleri  kullanamaktadır. Dikkatli  olmak  ve  düz  olmayan  yüzeyler  ile 
uğraşırken sınırlamaların farkında olunmalıdır. 

Parametre  Tanımlama 

X 
Temel ayağının x koordinatı (ortası).   

Y 
Temel ayağının y koordinatı (düzlem dışı) veya temel ayağı merkezindeki üç 

boyutlu koordinatı.  

Z 
Her aşama için geçerli yüzey kotları (yüzey temel ayakları için kotlar 

kendiliğiden ayarlanmaktadır). 

T  Temel ayağı kalınlığı (hesaplamalar için kullanılmaz).

Bx  X ekseni boyunca temel ayağı genişliği 

By  Y ekseni (düzlem dışı, veya ekrana doğru) boyunca temel ayağı  

Θ  Planda saat yönünün tersine derece cinsinden temel ayağının dönmesi.

L  Kolon uzunluğu (grafik olarak) 

Treat footing as 

point load 

Bu seçenekyanal yayılı ek yükleri hesaplamak için temel ayağını tek nokta 
yükü gibi modellemek için seçilmelidir. Bu seçenekle temel ayağı yüzeyde 
olduğunda Boussinesq çözümü, temel ayağı yüzeyin altında ise Mindlin’in 
çözümü kullanılmaktadır. Poisson oranı 0.25 olarak kullanılmaktadır. 
 
Bu seçenek seçilmediğinde, DeepXcav Poulos & Davis 1974’te altını çizdiği 
gibi dikdörtgen yüklemeler için Holl 1940  çözümünü kullanmaktadır.Bu 
çözüm poisson oranından bağımsızdır. Bu yöntem aynı seviyedeki yüzeyler 
için uygulanabilirken, zemin yüzeyinin altındaki dikdörtgen yükler için 
detaylı bir kapalı formda çözümün yokluğunda zemin yüzeyinin altındaki 
yükler için de Holl’un çözümü kullanılmaktadır. 

Average load 

over support 

Bu seçenek en büyük mesnet açıklığı üzerinde yükün ortalamasını almak 

için seçilir. Bu seçenekle program yayılı ek yükün ortalamasını (y‐en büyük 
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spacing  mesnet açıklığı/2) den (y+ en büyük mesnet açıklığı/2) ye kadar alır. Bu ek 

yayılı yük her Dyw aralığında hesaplanır. En küçük nMin aralıkları kullanılır. 

DX  (Bu versiyonda kullanılmamaktadır)

DY  (Bu versiyonda kullanılmamaktadır)

nMin  Gerilmelerin hesaplanması için y ekseni boyunca minimum aralık sayısı. 

Dyw  En büyük mesnet uzunluğu üzerinde yük ortalaması alındığında 
gerilmelerin hesaplanması için aralık. 

 

 

Figure 4.6.1: Temel Ayağı Seçenekleri İletişim Kutusu. Genel Sekmesi.  
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Şekil 4.6.2: Temel Ayağı Seçenekleri İletişim Kutusu Gelişmiş Seçenekler Sekmesi.  

4.7 Binalar & Bina Sihirbazı  

 

Kazılar  genellikle  potansiyel  olarak  istinat  sistemi  üzerinde  önemli  yükler  getiren  mevcut 

binaların  yanında  inşa  edilirler.  Bu  nedenle  bina  yüklerinin  doğru  olarak  hesaba  katılması 

gerekir. Yapı yüklerinin tahmin edilmesi çok zaman alan bir çaba olabilir. DeepXcav bina sihirbaz 

seçeneği ile bu tahminleri çok daha kolay yapabilmektedir. 

Yeni  bir  bina  yaratmak  için  basitçe  soldaki  araç  çubuğu  üzerindeki   simgesi  seçilir  ve  bina 

eklenmek istenilen noktaya tıklanır. Böylelikle aşağıda gösterildiği gibi bina sihirbazına ulaşılır. 
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Şekil 4.7.1: Genel Bina Boyutları.  

Değişken/Simge  Tanımlama 

  Üç boyutlu bina ekler. 

Xo 
Binanın (merkez) sağ x koordinatı.  

Yo 
Temel ayağının y koordinatı (düzlem dışı) veya temel ayağı merkezinde üç 

boyutlu koordinat.  

Tesviye kotu  Zemin katın kotu.

Θ  Bina dönüşü. 

X ekseni boyunca 

genişlik 
X ekseni doğrultusu boyunca bina genişliği 

Y ekseni boyunca 

genişlik 
Y ekseni doğrultusu boyunca bina genişliği (düzlem dışı)  

nF  Üst yapının bina çatısı hariç zemin katları dahil kat döşemelerinin sayısı.
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nFb 
Bodrum kat döşemelerinin sayısı (kırmızı kot altındaki) 

Bina Yüksekliği H  Kırmızı kot üzerindeki bina yüksekliği

Bodrum derinliği 

Hb 

Temel ayaklarının üzerine kadar olan bodrum derinliği (taban 

döşemesinin altı) 

X içerisindeki 

kolon sayısı 
X doğrultusundaki bina kolonları sayısı 

Y içerisindeki 

kolon sayısı 
Y doğrultusundaki bina kolonları sayısı 

 

 

Şekil 4.7.2: Kat Yükleri ve Seçenekleri.  
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Değişken/Simge  Tanımlama 

Kat hareketli 

yükü 
Her kat üzerindeki hareketli yük (bodrum katlar için farklı olabilir)  

Döşeme ölü yükü 

Program kalınlığa bağlı olarak her kat için ölü yükü kendiliğinden 
hesaplamamaktadır. Böyle bir hesap basit olmasına karşın kaplamalar vb. 
gibi birçok kalemi dahil edilmesi ve uygun bir kat ölü yükünün tahminin 
elle yapılması benimsenmiştir ki programın bu sürümünün kapsamının 
dışında tutulmuştur. Bodrum katlar için farklı bir ölü yük dahil 
edilebilmektedir. 

Döşeme kalınlığı  Sadece grafiksel sebepler için döşeme kalınlığı. 

Kat kirişleri 

kullanımı 

Kolonlar arasındaki herbir katın herbir kenarı altında kat kirişleri 

kullanmak için bu seçenek kontrol edilir.Herbir kat kirişinin ölü yükü 

yoğunluğuna ve kesit alanine dayalı olarak hesaplanır. 

Kat kirişi Bx  X ekseni doğrultusu boyunca bina genişliği.

Kat kirişi By  Y ekseni (düzlem dışı) doğrultusu boyunca bina genişliği. 

Kat kirişi kesit 

alanı 

Kesit alanı kutu kirişleri ve dikdörtgen olmayan şekilleri dahil etmek için 

elle değiştirilebilir. Bu alan ölü yük hesaplamalarıiçin kullanılır.  

Kat kirişi 

yoğunluğu 

Kat kirişi yoğunluğu başlangıçta beton yoğunluğuna eşit olarak seçilir. 

Diğer malzemeleri temsil edebilmek için farklı bir yoğunluk kullanılabilir.  

 

DeepXcav  tüm  yükleri  sonunda dikdörtgen  temellere dönüştürmektedir. Gerçek dünyada her 

temel ayağı dikdörtgen değil  ise de, bu  sadeleştirme  çoğu durumu  karşılamaktadır. 3.  sekme 

temele  boyutlarını  (Şekil  4.8.3)  tanımlama  seçeneği  sunar.  DeepXcav  tüm  temel  ayaklarının 

betondan  yapılmış  olduğunu  kabul  ettiğini  ve  boyutuna  bağlı  olarak  her  temel  ayağın  ölü 

yükünü hesapladığını lütfen not edin. Ayrıca, DeepXcav tüm bina temel ayaklarını birleştiren bağ 

kirişlerini dahil etmek için seçenek sunmaktadır. 
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Şekil 4.7.3: Binalar İçin Temel Ayağı Seçenekleri.  

 

Değişken/Simge  Tanımlama 

X  X ekseni temel ayağı boyutları boyunca genişlik

Y 
Y ekseni temel ayağı boyutları boyunca genişlik 

Kalınlık  Temel ayağı kalınlığı 

Bağ kirişler kullan  Temel ayaklarını bağ kiriş kullanarak bağlanmak için bu seçenek seçilir. 

Bağ kiriş Bx  X ekseni doğrultusu boyunca bağ kiriş genişliği.

Bağ kiriş By  Y ekseni (düzlem dışı) doğrultusu boyunca bağ kiriş genişliği.  

Bina için radye 

temel kullan 
Binada radye temel kullanmak için bu seçenek seçilir.  
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Kat yükleri sonuç olarak bina kolonları yardımıyla temellere aktarılırlar. Kolon boyutları ve diğer 

değişkenler 4. sekmeden tanımlanabilir (Şekil 4.8.4). 

 

Şekil 4.7.4: Bina Kolon Seçenekleri. 

Değişken/Simge  Tanımlama 

Bx  X ekseni kolon boyutları boyunca genişlik

By 
Y ekseni kolon boyutları boyunca genişlik 

Yarıçap  Kolon yarıçapı (dairesel kolon seçenekleri seçilmişse) 

Kesit alanı  Kolonun kesit alanı

Malzeme  Kolonun malzemesi

Yoğunluk  Kolonun yoğunluğu 

 

Binaların  çoğu  duvarlara  sahiptirler.  Bina  yüklerinin  daha  iyi  şekilde  temsil  edilmesi  için, 

DeepXcav farklı dış, iç ve bodrum duvarlarını temsil etmek için seçenekler sunar. Duvar yükleri, 

duvar alanının yoğunlukla çarpılması ile hesaplanır. Açık duvar alanı, kapı, pencere ve herhangi 

bir ölü yüke sahip olmayan diğer açıklıkları temsil etmek için kullanılabilir. 
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Şekil 4.7.5: Bina Duvar Seçenekleri. 

Burada kullanıcı aşağıdaki seçeneklere sahiptir. 

 Bina  dış  bodrum  duvarlarına  sahiptir.  Kullanıcı  eğer  bu  şeçeneği  işaretlerse,  duvarın 
renginde olduğu gibi duvarların kalınlık ve yoğunluğunu tanımlayabilir.  

 Bina  dış  üstyapı  duvarlarına  sahiptir.  Kullanıcı  eğer  bu  şeçeneği  işaretlerse,  duvarın 
renginde olduğu gibi duvarların kalınlık ve yoğunluğunu tanımlayabilir.  

 Bina  iç duvarlara ve bölmelere  sahiptir. Kullanıcı eğer bu  şeçeneği  işaretlerse, duvarın 
renginde olduğu gibi duvarların kalınlık ve yoğunluğunu tanımlayabilir.  
 

Gelişmiş  sekme  içerisinde  (aşağıdaki  Şekil  4.8.6),  ikincil  yük  hesaplamalarını  dahil  etme 

seçeneğine sahibiz. Bu seçeneği işaretleyerek  DeepXcav kontrol edilerek, bodrum yaratmak için 

zemin  kaldırıldığından  beri,  yayılı  ek  gerilmeler  üzerindeki  zeminin  ölü  yük  etkisini  ortadan 

kaldırır.  Bu  işlem,  tüm  bina  köşelerindeki  düşey  gerilmelerin  ortalaması  alınarak  elastik 

çözümler ile gerçekleştirilir. 
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Şekil 4.7.6: Gelişmiş Bina Seçenekleri 

Bina  temel  ayakları,  plan  görünüşünden  üzerlerine  çift  tıklanarak  düzenlenebilir  (Şekil  4.8.7). 

Eğer  bir  temel  ayağı  ötelenir  veya  boyutları  değiştirilir  ise,  bina  yükleri  değişecektir  (eğer 

kullanıcı bunu yapmaya karar verirse).   Tüm kolon yükleri yaklaşık herbir mesnetlenen kattan 

katılım alanlarına dayalı olarak hesaplanır. Aynı zamanda, bina tam olarak dikdörtgen olmadığı 

sürece uzun doğrultuda kaydedilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


