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SİSMİK ANALİZ SİMÜLATÖRLERİNDE
HİDROLİK SİSTEMLERİN YERİ
Tolga ÖZBIYIK

ÖZET
Gerek ülkemizde gerekse dünyanın birçok yerinde depremin getirdiği riskler, insanlık için büyük bir
problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çarpık yapılaşma, deprem haritalarına dikkat edilmeksizin
oluşturulan yerleşim bölgeleri ve depreme karşı dayanıksız yapıların inşa edilmesi bu problemi kat ve
kat büyütmektedir. Bunların sonucunda da depreme dayanıklılık ile ilgili alınacak önlemler de gün
geçtikçe daha büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, yapılarda kullanılacak ekipman ve
malzemelerin dayanıklılıklarının belirlenmesi ile inşa sonrası olası dayanım problemlerinin önceden
önlenmesiyle ilgili farklı çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçla birçok farklı sistem halihazırda
geliştirilmiştir. Yeni sistemilerin de geliştirilmesine devam edilmektedir. Bu kapsamda hidrolik sistemler
yardımıyla uygulanan farklı tipte bir çok test, bu konuda yapılan çalışmalar içerisinde yer almaktadır.
Sismik analiz simülatörleri ise bu sistemler arasında yaygın olarak kullanılan ve doğru sonuçların
alındığı önemli ekipmanlardır. Bu sistemler, farklı eksenlerden farklı büyüklükte kuvvetler uygulayarak
yapılarda kullanılacak ürünlerin test edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Uygulanan bu kuvvetler ise
hidrolik silindir ve bu silindirlerin hareketi için gerekli hidrolik üniteler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
Söz konusu Sismik analiz simülatörleriyle ilgili tüm detaylar ilerleyen sayfalarda sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Deprem, Deprem Simülasyon sistemleri, Sismik isolatör, Sismik tabla, Hidrolik
Sistem

ABSTRACT
The risks that came up because of the earthquakes are a big problem for humanity both in our country
and in many parts of the world. This problem is getting bigger and bigger by irregular construction,
preparing living habitats without paying attention to earthquake maps and construction of unstable
buildings against earthwuakes. As a result of those, precautions about earthquake resistance has
increasing importance day by day. Because of this, there are many researches are taking place about
the resistance control of buildings and equipments and also determination of the precautions of
resistance problems of buildings. Tehre are many systems available for this purpose. And also nes
system development project are available. Some of those systems which hydraulic systems is using
are also available within those researches. One of the most common system is Seismic Analysis
Simulators which gives proper results. Those are using to test the equipments which will be using
during the construction under different axis and forces. Those applied forces can be achieved by the
hydraulic cylinders and hydraulic units. All the details of those seismic Analysis Simulators can be
found below.
Key Words: Earthquake, Earthquake Simulation Systems, Seismic Isolator, Seismic Table, Hydraulic
Systems
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1. GİRİŞ
Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle yavaş yavaş oluşan birikmeler neticesinde ani olarak ortaya
çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları sarsma olayına "DEPREM" denir. Son
yüzyıla geri dönüp bakıldığında ve depremlerin yaratmış olduğu yıkımlar detaylıca incelendiğinde ana
sebeplerin mühendislik kusurları ve denetim eksikliğine dayandığı görülebilmektedir. Yapı inşası
sırasındaki hatalı hesaplamalar ve/veya inşaat alan seçimleri ve uygunluklarının doğru bir şekilde
denetlenmemesi bu sebeplerin en önemlileri arasında gösterilebilir. Bu nedenle, inşaat sırasında
kullanılacak malzeme ve alt birimlerin depreme dayanıklılıklarının önceden belirlenebilmesi deprem
riskinin olabildiğince azaltılabilmesi için büyük öneme sahiptir. Araştırmacılar bu amaçla insanları
depremin etkilerinden korumanın yollarını araştırmaktadır. Bu konuda dünyada uygulanan bir çok
yöntem mevcuttur. Bu yöntemler, temelde doğal bir test olarak inşaatlarını yaptığımız yapılara
uygulanan depremlerin simülasyonlarıdır. [1,2]
Geliştirilen sistemlerin temelinde deprem karakteristik özelliklerinin iyi incelenmesi yatmaktadır. Bu
amaçla deprem sırasında oluşan hareket detayları, geliştirilecek simülatörler ve test sistemleri için
temel girdi özelliği taşımaktadır. Deprem dalgaları detaylıca incelenmektedir. Deprem sırasında iki tip
dalga oluşmaktadır:
•

•

Cisim Dalgaları
o

Boyuna (P) Dalgalar

o

Enine (S) Dalgalar

Yüzey Dalgaları

Bu dalgaların da kendi içlerindeki çeşitlilikleri, aslında bize depremlerin yapılar üzerinde oluşturduğu
kuvvet yönlerini göstermektedir. Oluşan bu kuvvet yönlerini Şekil 1.’de görebilirsiniz. Bu bilgiler
sayesinde de yapı testlerinde, olası deprem tiplerine göre uygulanacak yöntemlerin belirlenmesini
sağlamaktadır. [1,2]

Şekil 1. Deprem Dalgaları
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2. SİSMİK ANALİZ SİMÜLATÖRLERLERİ
İnsanları depremin etkilerinden korumak amacıyla yapılara uygulanmak üzere geliştirilen bir çok ürün
ve sistem mevcuttur. Geliştirilen bu ürün ve sistemler kullanılmasıyla deprem durumunda binaların
temelleri hafifletilebilmektedir. Bu sistemlerin çalışma mantığı arabalara takılan amortisörler gibi
düşünülebilir. Ancak, yapılan çalışmalarda en büyük sorun, geliştirilen bu ürünlerin testlerinin
gerçekleştirilmesinde yaşanmaktadır.
Sismik analiz simülatörleri ihtiyaç duyulan bu testleri yapmak için geliştirilmiş sistemlerdir. Bu
sistemlerin geliştirildiği ilk dönemlerde testlerle ilgili büyük sorunlar yaşanmaktaydı. Bu bağlamda en
büyük problem izolatörlerin ters yönde test edilebilmesiydi. Çünkü, gerçek deprem durumunda hareket
eden kısmın zemin olmasına rağmen, bu testlerde yapıların hareket ettirilmesi ile testler
gerçekleştiriliyordu. Bu da simülasyonun doğru olarak yapılamamasına neden oluyordu.
Ancak yapılan son çalışmalar neticesinde, gerçeğe çok daha yakın, titreşim (sarsma) tablasına sahip
ve zemin hareketini simüle eden sistemler geliştirildi. Geliştirilen bu sismik analiz simülatörleri ile
kurulan test merkezleri, yapılan çalışmalara hizmet etmeye başladı. Şekil 2’de örnek olarak kurulmuş
bir Sismik Analiz Simülatör Sistemini görebilirsiniz. Ayrıca, Şekil 2’de örneklendirilen sistemlerin Genel
Hidrolik şeması Şekil 3’te sunulmuştur.

Şekil 2. Sismik Analiz Simülatör Sistemi
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Şekil 3. Sismik Analiz Simülatörü Hidrolik Devre Şeması
Sismik analiz simülatörleri temelde 7 ana kısımdan oluşmaktadır ve Şekil 4’te gösterilmiştir. [4,5] Bu
kısımlar;
•

Titreşim (sarsma) tablası

•

Yatay silindirler (X ve Y eksenleri)

•

Dikey silindirler (Z ekseni)

•

Gerilme Kirişi

•

İzolatörler (Taşıyıcı Beton Kolonlar)

•

Hidlolik enerji akümülasyon sistemi

•

Kontrol sistemidir.
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Şekil 4. Simülatör Çalışma Prensibi ve Alt Birimleri
Yukarıda ana hatlarıyla tanımlanan bir sismik analiz simülatörüne sahip büyük test merkezlerinde
aşağıda Tablo 1’de yer alan değerlerde testler gerçekleştirilebilmektedir.
Tablo 1. ASD Test Merkezleri Genel Özellikleri
Tri-axial

Bi axial

SRDM
San
Diego
USA

EUCENTRE
Pavia
ITALY

EUROLAB
Messina
ITALY

HIRUN
Wuhan
CHINA

HUBEI
Wuhan
CHINA

SISLAB
Potenza
ITALY

Dikey kuvvet (kN)

53400

50000

16000

50000

20000

10000

4000

Boylamsal kuvvet (kN)

8900

1900

3100

6000

2500

1000

500

Yanal Kuvvet (kN)

4450

1000

1400

Diker Yerdeğiştirme (+-mm)

127

60

35

60

100

125

Boylamsal Yerdeğiştirmr (+-mm)

1220

495

550

600

250

750

500

Yanal Yerdeğiştirme (+-mm)

610

265

375

1000

500

1000

500

Performance

Dikey Hız (mm/s)

254

250

55

Boylamsal Hız (mm/s)

1778

2200

1100

Yanal Hız (mm/s)

762

600

1100

SHERBR
Quebee
CANADA
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2.1. Titreşim (Sarsma) Tablası
3 eksen bir sistemin titreşim tablası, X-Y eksenlerinde ilerleyen hareketleri, Z eksenindeki eksenel
dönüşü ve dikey yüklerin aktarımını simüle ederek test alanını oluşturmaktadır. Tablanın altında her
köşede pürüzsüzlüğü sağlamak üzere özel olarak imal edilmiş sürgü plakaları bulunmaktadır. Uygun
ara bağlantıların kullanılmasıyla bu tablalar ilerleyen hareket ve dönüş hareketlerini almak üzere
hidrolik silindirlerle bağlantı halindedir.
Titreşim tablalarının yapısal özellikleri çok önemlidir. Bu nedenle yapılan analizler neticesinde, yüksek
dayanım elde edilmesi ve oluşan deformasyonun tam gözlemlenebilmesi için ince metal plakaların
dizilmesiyle oluşan bir yapıda inşa edilmektedirler. Metal plakaların kullanılmasıyla gereksiz ağırlıktan
arındırılmış, dayanımı yüksek ve düşük seviyeli deformasyona sahip bir tasarım elde edilmiştir.
Tasarımı tamamlanıp sonlu eleman analizleri yöntemiyle analiz edilmiş bir tablaya ait analiz ekran
görüntüsünü Şekil 5’te görebilirsiniz.

Şekil 5. Titreşim Tablası Sonlu Eleman Analiz Gerilim Haritası

2.2. Yatay Silindirler
Sismik analiz simülatörlerinde yatay olarak hem X hem de Y ekseninde 2’şer adet birbirine paralel
silindir bulunmaktadır. Şekil 6’da ilgili silindirler ve yerleşimleri görülmektedir. Bu silindir bağlantıları
sıfır boşluklu, titreşebilen mekanik bağlantılarla titreşim tablasına bağlıdır. Bu sayede gerekli ilerleyen
hareket aktarımı sağlanabilmektedir. Bu eksenlerde hareket hassasiyetini sağlayabilmek için servo
kontrollü valflerin kullanımı genelde tercih edilmektedir. Ayrıca, tam posizyonlama ve bağıl hareket
kontrolü için basınç sensörleri ile küçük servo valfler de sistemde kullanılmaktadır.
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Şekil 6. Yatay Silindirler
2.3. Dikey Silindirler
Sismiz analiz simülatörlerinin 4 köşesinde simetrik olarak konumlandırılmış dikey silindirler mevcuttur.
Bu silindirlerin tamamı özel teknolojiler ile sürtünme kuvvetinden neredeyse arındırılmıştır. Ayrıca
silindirlerdeki geniş strok sayesinde test sırasında sistemin daha konforlu konumlandırılması
sağlanabilmektedir. Şekil 7’de söz konusu silindirleri ve konumlandırılışlarını görebilirsiniz.
Silindirlerde yüksek uzama/geri çekme oranı sağlanmaktadır. Geri çekimin küçük olması, yağ
tüketiminin dikey çalışmalarda optimize edilmesini sağlarken testin daha yeter seviyede yapılmasına
olanak tanımaktadır. Ancak, normal şartlarda sadece 1 adet 4 yönlü servo valf ile kurulabilecek
hidrolik sistem, bu iyileştirmenin yapılabilmesi için 2 adet 3 yönlü servo valf kullanımını
gerektirmektedir. Bu valflerden küçük olanı geri çekim bölmesi, büyük olanı ise uzama bölmesi için
kullanılmaktadır. Ayrıca, bu iki servo valf elektronik kontrol ünitesiyle birbirine bağlıdır. [4]
Yüksek akışkan ve dinamik özelliklere sahip bağımsız kontrol edilebilen servo valflerin kullanımı
sistemin daha doğru ve hızlı çalışmasını sağlamaktadır. Düşük hızlarda çalışma gerektiren durumlar
için de her silindirin üzerinde yer alan küçük servo valflerle sistem çalıştırılabilmektedir. [4]

Şekil 7. Yatay ve Dikey Aktuatör Hidrostatik Pedi 3D Tasarım Görüntüsü
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Sismik analiz simülatörlerinde düşey silindirler kuvveti alt kısımdan uygulamaktadır. Uygulanan bu
kuvvet izolatöre sabitlendiği kısımlar üzerinden aktarılmaktadır. Burada uygulanan kuvvetin her an
kontrol altında tutulması önemlidir. Bu nedenle, kuvvet ve pozisyon olarak serbestlik derecesi anlık
olarak takip edilmektedir.
Bu sistem, uygulanan dikay yükün izolatöre sabit olarak aktarılmasını sağlamaktadır. Sürekli kontrol
edilen yük ise 4 silindir tarafından uygulanan toplam yüktür. Bu şekilde basamak kontrolü sağlamak
için yüksek hızlı uygulanmış kontrol sistemi kullanılmaktadır. Bu amaçla özel geliştirilmiş kontrol
sistemleri mevcut olup, dünya üzerinde bulunan büyük ve özel anti-sismik test makinalarında bu
sistemler kullanılmaktadır.
Her silindirin yük hücresine bağlanan bir hidrostatik ped bulunmaktadır. Bu ped, ince yağ film tabakası
üzerinde kayar tablanın hareketini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, sürtünmeyi minimize edecek özel bir
malzemeden üretilmekte ve yüksek basınçta yağın pompalanmasına olanak sağlamaktadır. Kayar
tablanın deformasyonlarını ve dönme eğilimini önlemek ve karşılamak için hidrostatik olarak küresel
kendinden dengeleyici özellikli halka üzerine konumlandırılmaktadır. Söz konusu hidrostatik sistem
için yüksek akışkan özelliklere ve özel karışımlarla çok yüksek özel basınca (EP) sahip yağ ile
çalıştırılmaktadır. Ayrıca, tüm sistem, sürtünme kuvvetini minimuma indirecek (<0.3%) özel bir
yağlama sistemine sahiptir. [4]
2.4. Gerilme Kirişi
Gerilme kirişi, sistemin dikey, yatay ve burulma yüklerine karşı reaksiyon elemanı olarak
nitelendirilebilir. Gerilme kirişi ölçüleri de kullanılacağı test sistemine göre belirlenmektedir. Sistemde
yer alan 2 beton kirişin rodlar vasıtasıyla birbirine bağlanmasını sağlamaktadır. Kullanılan bu rodlar,
test süresince beton kirişlerin testin gerçekleştirilmesi için yeterli seviyedeki yükün altında çalışmasını
sağlamaktadır.
Gerilme kiriş tasarımı da doğru sonuçlar için çok önemlidir. Bu nedenle tasarım sırasında yapılan
sonlu eleman analizleri büyük öneme sahiptir. Maksimum performansta oluşan deformasyonun kontrol
altında tutulabilirliğinin görülmesi için bu analizler gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, yapılan
araştırmalar gerilme kirişlerinin birbirine kaynaklanmış ince metal saclardan yapılmasının daha sağlıklı
olacağını göstermiştir. Bu sayede daha güçlü ve limitlenmiş deformasyona sahip bir tasarım elde
edilebilmiştir. Yapılan tasarım çalışmaları sırasında oluşturulan Sonlu Eleman Analiz model görüntüsü
Şekil 8’de gösterilmiştir.

Şekil 8. Gerilme Kirişi Sonlu Eleman Analiz Gerilme Haritası Örneği
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2.5. İzolatörler (Taşıyıcı Beton Kolonlar)
Test makinanın taşıyıcı beton kolonları 2 adettir. Bu iki kolon daha öncede bahsedildiği gibi rodlar
vasıtasıyla gerilme kirişi ile birbirine bağlanmaktadır. Beton kolonların alt kısmlarında 1 adet üst
kısımda bulunan gerilme kirişi benzeri resistans kirişi bulunmaktadır. Söz konusu kiriş, test edilen
sismik cihaza uygulanan düşey kuvvetler için direnç halkasını temsil etmektedir. Bahsedilen yapının
örnek görüntüsü Şekil 9’de sunulmuştur.

Şekil 9. Taşıyıcı Beton Kolonlar 3D Tasarım Görüntüsü
Yatay kuvvetlerin reaksiyon duvarı, gerilme kabloları ve pasif takviye ile dikey sütun ve alt kirişe
bağlıdır. Bu sayede, küçük ölçüde derinlik ile yeter seviyede dayanımı yüksek ve test sisteminin
kurulduğu binadan tamamen bağımsız yapı elde edilmiştir. Bu amaçla, bu kısımlar için de sonlu
eleman analizleri tasarımda büyük öneme sahip olmaktadır.
2.6. Hidrolik Enerji Akümülasyon Sistemi
Sismik analiz cihazlarda yüksek hız eğilimi olduğu için hidrolik enerji depolama sistemlerine ihtiyaç
olduğu belirlenmiştir. Örneğin, maksimum performans altında hidrolik yağ akışının 20.000 Lpm,
basıncın 22-31,5MPa arasında değişken olması ve bu işlemlerin kısa sürede yapılma gerekliliği, söz
konusu hidrolik enerji depolama sistem gereksinimini arttırmaktadır. [4]
Sistemde bulunan hidrolik güç ünitesinin çalışma öncesinde güç pillerini şarj etmesi sağlanmaktadır.
Bu sayede hidrolik sistem teste hazır hale getirilmektedir. Tüm bu şarj ve deşarj işlemleri manifold ve
bağlı kontrol sistemi tarafından kontrol edilmektedir. Bu manifoltlar, ayrıca, maksimum limitlerin
geçildiği ya da acil durumların oluştuğu şartlarda akışın durmasını önlemektedir. Örnek bir Hidrolik
Enerji Akümülasyon Sistem görüntüsü Şekil 10’da sunulmuştur. [4]
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Şekil 10. Hidrolik Enerji Akümülasyon Sistemi
2.7. Elektronik Kontrol Sistemi
Elektronik kontrol sistemi, genel anlamda gerçek zamanlı donanım mantığına dayandırılarak
geliştirilmiştir. Mevcut sistemlerden örnek bir elektronik kontrol sistem yapısı aşağıdaki resimde
gösterilmiştir. Her silindirin ayar noktasını oluşturmak ve X-Y-Z referans sistemlerindeki sensörlerin
sağladığı verileri işlemek için gerekli parametreleri hesaplamak adına kinematik bir motora sahip
gerçek zamanlı kontrol sistemi bulunmaktadır. Ayar noktaları testin gerçekleştirilmesi için gerekli
parametreleri girişinden başlayarak hesaplanmaktadır. Bu bağlamda, yörünge hesapları, frekans, yük
gibi noktalar belirlenmektedir. Bunlar arasında yörünge hesapları 1-4 Hz frekans aralığındaki test
ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilmektedir.
Sistemde fiber optik kablolar kullanılmaktadır. Bu kablolar sayesinde gerekli veriler kinematik
makinadan gerçek zamanlı kontrol ünitesine aktarılmaktadır. Bu sayede eş zamanlı çalışma
sağlanabilmektedir. Bu nedenle, tüm silindirlerin elektronik kontrol üniteleri gerçek zamanlı
sistemlerdir. Bahsedilen kontrol Sistemine ait algoritma aşağıda yer alan Şekil 11’da gösterilmektedir.

Şekil 11. Kontrol Sistemi
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3. SONUÇ
Deprem ile yaşamaya alışmak için deprem etkilerini en düşük seviyeye getirmek için gerekli analiz ve
test sistemlerinden biri olan Sismik Analiz Simülatörlerinden bahsedilmiştir. Burada önemli olan
deprem etkilerinin doğru bir şekilde simüle edilebilmesi için sistemde yapılan güncellemeler ve gerçek
depreme yakın simülasyonlarn elde edilmesidir. Bu amaçla, istenilen kuvvetlere gerekli kontrol
şartlarını sağlayarak ulaşabilecek sismik analiz simülatörlerinin temel yapıtaşları anlatılmıştır.
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