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Özet 
 

Çimento esaslı malzemelerin tek eksenli yük altında, sayısal olarak modellenmesi için 

gerekli kriterler ortaya konuldu. Betonun, harç, agrega ve agrega-harç ara yüzeyi olmak 

üzere üç katmandan oluştuğu varsayıldı. Agrega şekli ve gradasyonu ilgili standartlarını 

sağlayacak şekilde sayısallaştırmanın nasıl yapılacağı üzerine duruldu. Beton kesitinin 

sayısal olarak simülasyonunda Lattice tipli ağ yapısı modelleme amaçlı kullanmanın 

avantajları vurgulandı. Sayısal olarak elde edilen numunenin şekil değiştirmesi 

hesaplanarak numunenin yükleme altında şekil değiştirmiş hallerinin nasıl elde 

edileceği belirtildi. Böylece, çimento esaslı malzemelerin zamandan bağımsız davranışı 

simüle edilmesinde temel kriterler ortaya kondu. Böylece, ele alınan üç fazın agrega 

tipi, gradasyonu ve şekline, çimento miktarı ve bileşenlerine, su miktarına, sıcaklığa, 

betonun hacmine ve kesit ölçülerine bağlı olarak davranışı simüle edildi. Elde edilen 

simülasyon sonuçlarının bazı teorileri gerçeklediği ve betonun gerilme şekil değiştirme 

davranışına ilişkin yeni bilgiler ortaya koyduğu gözlendi. 

 

Anahtar Kelimeler: Sayısal modelleme, Gerilme, Şekil değiştirme, Çimento esaslı 

malzeme, Lattice, Mezo düzey. 

 

 

Abstract 
 

The required parameters for uniaxial behavior of cement based materials are considered. 

The concrete is assumed as a three phase material as mortar, aggregate, and aggregate-

mortar interface. The shape, gradation and relevant standards for aggregate are taken 

into account for numerical modeling. The advantages of Lattice modeling technique are 

defined. The deformed shape of the specimen, according to Lattice type mesh 



 582 

technique, is observed under the uniaxial loading. Thus, the behavior of each three 

phases observed according to aggregate type, shape, and grading, cement content and 

ingredients, water, temperature, cross section, and volume of whole concrete. The 

simulation results confirmed some of the existing theories and provided new 

information on concrete stress and strain behavior. 

 

Keywords: Numerical modeling, Stress, Strain, Cement based material, Lattice, 

Mesoscale. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Çok fazlı kompozit bir malzeme olan beton, genel olarak çimento esaslı bağlayıcılar 

kullanılarak üretilir. Betonun giderek yaygınlaşan ve artan kullanımı, ayrıca diğer yapı 

malzemelerine göre maliyetinin daha düşük olması ile birlikte diğer avantajları da 

düşünülürse, içerisinde bulunduğumuz yüzyılda da popüler bir yapı malzemesi olma 

özelliğini sürdürecektir. Betona olan bu talep araştırmacıları bu malzemeyi daha iyi 

tanıma ve gerçek davranışını ortaya koyma doğrultusunda ki çalışmalara yöneltmiş tir. 

Yük altında meydana gelen gerilmeler sonucu şekil değiştiren beton kompoziti için 

gerilme-şekil değiştirme ilişkisi göz önüne alınarak çeşitli eğriler ve modeller 

araştırılmıştır.  

 

Genellikle gerilme ve şekil değiştirme araştırmalarında üç değişken söz konusu olur. 

Bunlar genel olarak gerilme, şekil değiştirme ve zaman olarak düşünülebilir. Ancak bu 

çalışmada, mevcut makro seviyedeki bünyesel modeller ve bunların uygulanması 

tartışılmakta, çimento esaslı kompozitin olabildiğince geniş bir ölçekte bileşenleri, bu 

bileşenlerin bir kısmının oranları ve dayanımı gibi çeşitli özelliklerini mezo düzeyde ele 

alarak doğrusal olmayan elastik bir model üretmek amaçlanmaktadır. Tasarlanan model 

lattice modelleme ile üretilerek sayısal her beton için otomatik üretilen bir model elde 

edilmesi amaçlandı. 

 

 

2. KURAMSAL TEMELLER 
 

Beton, sertleşmiş çimento hamuru içerisine çeşitli büyüklükteki agreganın 

gömülmesiyle oluşan kompozit bir malzemedir [1]. Bu nedenle betonun şekil 

değiştirmesini etkileyen tek faktör uygulanan gerilme değildir. Betonun basınç 

dayanımı ve betonun türü, uygulanan yükün hızı gibi birçok farklı değişken betonun 

şekil değiştirmesini etkilemektedir. İşte tüm bu değişkenlerin doğru bir şekilde 

değerlendirilebilmesi için birçok araştırmacı farklı σ –ε modelleri geliştirmiştir. Bu 

geliştirilen modeller bazı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Gerilme-şekil değiştirme 

eğrisinin şekli büyük ölçüde şu şartlardan etkilenmektedir. Deney için; test makinesi, 

numunenin şekli ve boyutu, yükleme hızı, şekil değiştirmenin ölçümüne ve yükleme tipi 

gibi faktörlerden etkilenmektedir. Beton karakteristiği için; su-çimento oranı, çimento 

karakteristiği, beton birim ağırlığı, agrega karakteristiği ve içeriği, uygulanan kürün tipi 

ve betonun test edildiği andaki yaşıdır. Gerilme-şekil değiştirme eğrisini temsil için en 

büyük sınırlama, sabit olarak verilen parametrelerin kolayca hesaba katılamamasıdır [2]. 

 

Beton farklı özelliklerde malzemelerin bir araya gelmesiyle oluştuğundan dolayı, 

betonun mekanik özelliklerini ve σ-ε ilişkisini bileşimine giren malzemelerin özellikleri 
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etkilemektedir. Beton içerisindeki fazlardan agreganın ve sertleşmiş çimento hamurunun 

basınç dayanımı beton ve harcın dayanımına göre daha yüksektir. Buna karşılık beton, 

kendi bileşenlerine göre daha sünek bir davranış göstermektedir. Bu olguların hepsi 

sonuçta malzemenin kırılma anındaki davranışını, rijitliğini, E-modülünü ve 

deformasyon kapasitesini belirler [3]. 

 

Üç fazlı anizotropik gevrek bir malzeme olarak tanımlanan beton, üzerine gelen değişik 

yükler nedeniyle farklı davranışlar gösterir. Beton, gevrek ve farklı fazlardan oluşan bir 

kompozit olduğundan elastik bir malzeme değildir. Ancak küçük gerilmeler altında 

elastik özelik gösterebilir. Teorik olarak bu basınç dayanımının % 30 ile 40’ı arasındaki 

bir değere karşılık gelir. Buna karşılık beton, mühendislik hesaplamalarında elastik bir 

malzeme olarak kabul edilir. Betonun elastik davranışını açıklamakta kullanılan σ−ε 

ilişkisi deneysel yöntemlerle belirlenebilir [3] 

 

Malzemenin bünye kanunu, genelde bir dizi deneyler ile elde edilir. Deneysel veriler, 

davranışı tarif etmek için kullanılacak fonksiyonları, uygun eğri oluşturma yoluyla, 

teklif etmek için kullanılır. Deneysel verileri elde etmek pek de kolay değildir. Hatta tek 

eksenli durumda bile şekil değiştirmenin yumuşuma bölgesinde çok az bilgi 

bulunmaktadır ve bu zorluklar çok-eksenli durumlarda daha da fazla artmaktadır. 

Maksimum noktasından sonrası için çok az deneysel bilginin elde olmasının bir sebebi 

de, malzemelerin testi için kullanılan prosedürlerin uyguluma zorluğudur. Standart 

sıkıştırma testlerinde kullanılan çoğu test makinesi, maksimum yükten sonra 

deformasyon yerine artan yükler uygulamaktadır, bu da malzemede kontrolsüz ve ani 

kırılmalara yol açmaktadır. Birçok araştırmacı, bu sorunun üstesinden gelebilmek için 

yeni teknikler geliştirmişlerdir, ancak bunlar maliyetli ve standart laboratuarlarda 

olmayan sert test ekipmanları gerektirmektedir. Çoğu laboratuarda, üç-eksenli testler 

için silindirik numuneler kullanılmaktadır, ancak bu durumda yükleme maalesef gerçek 

anlamda üç-eksenli olmamaktadır. Bunlar bazen gerçek dışı veya yanlış üç-eksenli 

testler olarak tarif edilmektedir.  Birkaç araştırmacı, üç ana gerilme bileşeninin 

birbirinden bağımsız olarak değiştirilebildiği ve homojen bir gerilme halinin elde 

edilebildiği, gerçek bir üç-eksenli sistem geliştirmeye çalışmıştır. 

 

Test verilerinin azlığına sebep olan bazı diğer unsurlar da, verilerin aşırı dağınık 

olmasına yol açan makine yalpalanması, test teknikleri ve numuneden numune ye 

istatistiksel malzeme değişiklikleridir. Bu sıkıntıların üstesinden gelmek için, tek-

eksenli, iki-eksenli, üç-eksenli ve periyodik yükleme gibi değişik durumlar için çok 

sayıda girişim literatürde tarif edilmektedir. 

 

Tek bir modelle, beton gibi karmaşık bir malzeme için gerilme-şekil değiştirmeyi çok 

geniş bir aralıkta temsil etmek oldukça zordur [1]. 1899’dan günümüze kadar, birçok 

araştırmacı betonun gerilme-şekil değiştirme eğrisini temsil için, parabol, hiperbol, 

elips, kübik parabol yada bunların kombinasyonlarından meydana gelen çok sayıda 

matematiksel eğriyi denemişlerdir. Başlangıçta kullanılan eğriler gerilme-şekil 

değiştirme eğrisinin artan kısmını tanımlamada yersiz kalmışlarıdır. Bundan dolayı, 

gerilme-şekil değiştirme eğrisinin hem artan hem de azalan kısmını tarif etmek için 

çeşitli kombinasyonlardan oluşan eğrisel gelişmiş ve bunun sonuncunda da 

exponansiyel fonksiyonlar önerilmiştir [4].  

 

Literatürde mevcut modellere bir bakaılırsa; donatılı betonlar için geliştirilen, Soliman-

Yu, Sheik-Üzmeri, Saatçioğlu-Razvi, Vallenas-Bertero-Popov, Kent-Park, Thompson-
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Park, Geliştirilmiş Kent-Park, Roy-Sozen Modelleri, beton basınç dayanımına ve donatı 

parametrelerine dayanır, Sargin Modeli ise beton basınç dayanımı ve donatıya ilave 

olarak başlangıç elastisite modülünü de dikkate alındığı görülür [5]. Ayrıca, donatısız 

betonlar için geliştirilen, CEB, Ahmad ve Shah, Shah, Van Gysel ve Taerwe, 

Tomaszewicz Modelleri; beton basınç dayanımı, elastisite modülü, maksimum 

gerilmedeki şekil değiştirme parametrelerine dayanmaktadır. Desayi ve Krishnan, Tsai 

Modelleri; beton basınç dayanımı ve maksimum gerilmedeki şekil değiştirme 

parametrelerine dayanmaktadır. Collins, Hsu ve Hsu Modelleri, beton basınç dayanımı 

ve başlangıç elastisite modülü parametrelerini içermektedir. Attard ve  Setunge Modeli; 

beton basınç dayanımı, maksimum gerilmedeki şekil değiştirme, başlangıç elastisite 

modülü ve agrega cinsine dayanmaktadır. CEB-FIB Modeli; beton basınç dayanımı, 

elastisite modülü, maksimum gerilmedeki şekil değiştirme, başlangıç elastisite modülü 

ve sekant modülüne bağlıdır. Chan, Hognestad, Cusson ve Paultre, Wang Modelleri; 

beton basınç dayanımı, elastisite modülü, maksimum gerilmedeki şekil değiştirme 

parametrelerini içermektedir. Eurocode 2 Modeli; beton basınç dayanımı ve maksimum 

gerilmedeki şekil değiştirme parametrelerini bağlı olarak geliştirilmiştir. Saent Modeli; 

beton basınç dayanımı, başlangıç elastisite modülü ve maksimum gerilmedeki elastisite 

modülüne bağlıdır. Smith ve Young Modeli; beton basınç dayanımı, maksimum 

gerilmedeki şekil değiştirme, başlangıç elastisite modülü ve agrega parametrelerini 

içermektedir. Popovics, Tulin-Gerstle Modelleri; maksimum gerilmedeki şekil 

değiştirme ve sekant modülüne bağlı modellerdir. Richard ve Abott Modeli; maksimum 

gerilmedeki şekil değiştirme ve plastite modülü parametrelerini içermektedir [5]. 

 

Bu çalışma kapsamında geliştirilen model ise; beton basınç dayanımı, elastisite modülü, 

maksimum gerilmedeki şekil değiştirme, başlangıç elastisite modülü, maksimum 

gerilmedeki elastisite modülü, sekant modülü, agrega cinsi, çimento cinsi, boşluk 

miktarı ve agrega dayanımı parametrelerini dikkate almaktadır. 

 

2.1. Çimento Esaslı Malzemelerde Lattice Modelleme  

 

Betonun taneli yapısının birleşimi oldukça basittir. Malzeme yapısını şekillendiren bir 

bilgisayar ya da gerçek bir beton parçasının dijital bir resmi, lattice üzerinde basitçe 

yerleştirilir ve farklı özellikler madde yapısının farklı kısımlarında yığılan lattice 

elementlerine bağlanır. Çünkü sayısal modelde maddesel yapı  direkt olarak birleştirilir. 

Lattice model aynı zamanda çimento esaslı malzemelerin mühendisliğinde de 

kullanılabilir. Bununla birlikte bu, lattice model değişkenlerinin karışımların çeşitli 

öğeleri için belirlenebileceği anlamına gelmektedir. Lattice yaklaşımının bütün 

detaylarını tekrar etmeyeceğiz, çünkü bunlar başka yayınlarda detaylı olarak 

bulunabilir. Bilakis, agrega ve çimento hamuru ara yüzeyi çekme bölgesi özelliklerinin 

belirlenmesi için yapılmış bu günkü deneysel çalışmaların bir kısmını tartışacağız. 

Bunun dışında çatlak şekilleri lattice modeliyle oldukça doğru bir biçimde göründükleri 

için kırık boyutu karışık bir şekil için geometrik bir ölçü olarak klasik yolda kullanılır 

[6].      

 

Sayısal lattice modeli, değişik mekanizmalarda gelişmiş bir bakış elde etmek için 

uygulanmaktadır. Sayısal analizlere, her zaman konuyla ilgili deneylerin eşlik etmesi 

zorunludur. Mezo seviyede agrega partiküllerinden ve çimento matrisinden oluşan 

madde yapısı kararlı madde yapısı olarak kabul edilebilir. Makro seviyede betonun 

elastik özellikleri matriksin bağıl hacmine, agregaya, ara yüzey yapısına ve boşluklara 

bağlıdır [7]. Lattice (kafes), lineer elemanlar içeren düzenli ya da düzensiz çokgenlerin 
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(üçgen ve dikdörtgen şekiller daha sık kullanılmaktadır) bir araya gelip bir ağ meydana 

getirmesinden oluşur. Lattice elemanları, lattice ağındaki noktaları birbirine bağlayan 

geçiş ve dönüş yaylarının her hangi bir kombinasyonu olabilirler [7].  

 

Betonun genel tane dağılım eğrisi ile örtüşen, bir hacimde veya bir alandaki agregaların 

kesin bir boyut dağılımıyla yer aldığı malzeme yapısı, basit bir bilgisayar programı ile 

yapılabilir. Bu en basit yaklaşım, yüzeyde daire şekline dönüşen küresel agregaların 

kullanımı içindir. Walraven tarafından seyrek olarak dağılmış ve sürekli bir matriks 

içerisine gömülmüş olan küresel tanecikler içeren bir madde hacminin bir yüzey 

kesitindeki kesişim dairelerini meydana getirmek için sade ve kolay bir model 

geliştirilmiştir. Taneciklerin bir Fourier dağılımına göre dağıldıkları kabul  edilmektedir. 

D < D0 olması durumunda bir noktanın bir daire içine düşme ihtimali; 

 

 

 

 

 

Burada; dmax:maksimum agrega boyutu Pk:Rölatif agrega hacmini ifade etmektedir. 

Taneciklerin şekli korunduğundan, lattice elemanlarının boyutlarının seçilmesi gerekti ği 

açıktır. Sınırlı sayıdaki düzenli lattice ile yapılmış kırılma analizlerinden, lattice 

elemanlarının boyunun, en küçük agrega boyutunun üçte birinden daha küçük olması 

gerektiği bulundu. Ayrıca, global lattice in elastik sabitleri ile ilgilenildiği ölçüde, lattice 

modelin klasik, iyi kurulmuş modellerle uyumlu sonuçlar verdiği, tane dağılımının 

genel Young modülü üzerinde hiçbir etkisi olmadığı ve karışımdaki temel bileşenlerin 

rölatif muhtevalarının, Young modülünü kontrol eden ana faktör olduğu görüldü [8].        

 

Lattice model esas olarak, çimento esaslı karışımlardaki genel kırılmanın incelenmesi 

için kullanılır. Lattice’de kiriş elementlerinin kullanımına dayanan birçok gelişme 

kaydedilmiştir ve basit bir elastik gevrek dayanım, kırılma yasasına temel olmaktadır. 

Lattice bağındaki etkin gerilme ansızın kirişin dayanımını aşar eleman sadece ağdaki 

yerinden ayrılır ve yeni bir analiz yapılır. Bağ bölgesinin çimento karışımlarında son 

derece önemli olduğu kanıtlanmıştır. Maddenin mekanik davranışı ve özellikle 

maddenin kırılması agrega ve matriks arasındaki etkileşime bağlıdır [8].      

 

Deneysel ve sayısal sonuçların karşılaştırılabilmesinden önce oldukça fazla çalışmaya 

ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu aşamada, biz hala orijinal kırılma kanunu ile 

çalışmaktayız ve gelişmeler lattice kirişlerinin elastik özelliklerinin belirlenmesine ve 

tane yapısının geometrik olarak açıklanmasına yardımcı olmaktadır. Zaten eğilim 3 

boyutlu analizlere doğru gitmektedir.  

 

 

3. MATERYAL ve METOT 
 

Genel olarak malzemenin bünyesel davranışı için şekil değiştirme oranı elastik, sünme, 

büzülme, ısıl ve plastik kısımlarından oluşur. Bu çalışmada yalnızca elastik kısmı göz 

önünde bulundurulmuş ve diğer kısımlar dikkate alınmamıştır. Elastik şekil değiştirme 

için reolojik modellerden yay kullanılmıştır. Yay rijitliği ise betonun mezo düzeyde 

bileşenleri dikkate alınarak non-lineer olarak elde edilmiştir. Üretilen non-lineer yay 

rijitliği betonun bileşenlerine ve oluşturulan ağ yapısı içerisinde agrega dağılımına göre 

her beton kesiti için farklılaşmaktadır.    
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Malzeme davranışını, parçacık, faz ve arayüzey olarak doğrudan ve gerçekçi olarak 

modelleyebilmek için literatürde çok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar temelde sonlu 

elemanlar yöntemi kullanılan sürekli ortamlar mekaniği, ayrık parçalı elemanlar ve 

lattice modelleme tekniğini kullandılar. Bu konudaki en çarpıcı çalışma Roelfstra’nın 

(1988) betonun sayısal modellenmesi üzerine yaptığı harç, agrega ve arayüzeyin ayrı 

ayrı ele alındığı çalışmasıdır. Ancak, malzeme özelliklerinin rasgele olarak atandığı 

çalışmasında rasgele bir sonlu elemanlar ağ yapısı kullandı. Bu tip bir yaklaşımla 

deplasmanlar bir fonksiyon olarak tanımlandı. Bu çalışmada deplasmanlar kiriş 

elemanların düğüm noktasında olacak şekilde tasarlandı.  

 

Oluşturulan ağ yapısında Herrman tipi kare gözlü ağ kullanıldı ve elaman boy ve 

yükseklikleri toplamının ayrı ayrı elemanın boy ve yüksekliğini oluşturması sağlandı. 

Yani eleman kalınlıkları kesit boyutlarına göre belirlendi. Lattice modelde global durum 

üzerine l kiriş uzunluğunun etkisi şematik olarak incelenmiştir. Buna göre latticedeki 

kirişlerin uzunluğunun beton yapıdaki en küçük agrega tanesi çapının yaklaşık olarak 

üçte biri olması uygun görülmüştür. Fakat daha büyük bir uzunluk seçildiğinde küçük 

tanelerin etkisi dikkate alınmayacaktır. Lattice modelde kirişlerin kesiti ve elastisite 

modülü değerleri birbiriyle ilişkilendirilmektedir. Genellikle, elastisite modülü değerleri 

makroskopik deneylerden elde edilmektedir. Bu değerlerin modelde kullanılıp 

kullanılmayacağı sorun olarak kalmaktadır. Komple lattice’in rijitliğinde makul olan 

değerler elde etmek kiriş boyutları ayarlanmak zorundadır. İlk önce kirişlerin kalınlığı 

analiz edilecek olan elemanın kalınlığına eşitlenmektedir. Daha sonra kirişin yüksekliği 

lattice’in tamamının rijitliği aynı kompozisyonlu gerçek bir harç, agrega veya arayüzey 

elemanın rijitliği ile uyuşacak tarzda dikkate alınmaktadır. Bizim çalışmamızda ise ya 

gerçek değerler ya da yaklaşık bağıntılar kullanılmaktadır [8].    

 

Literatürde lattice ağ yapısı için eleman yüksekliği ve poisson oranını ilişkilendiren bazı 

çalışmalar olsa da, bu çalışmalarda poisson oranı bütün elemanlar için ortalama bir 

değer olarak alınmıştır. Bu çalışmada ise her bir faz için (harç, agrega ve ara yüzey) 

farklı Poisson oranları literatürdeki deneysel verilerden faydalanılarak kullanıldı. 

Agrega cinsine göre agrega özelliklerine ilişkin bilgiler literatürdeki kaya mekaniği 

çalışmalarından alındı. Sonsuz küçük parçaların matematiksel benzeşiminden söz 

edilmeyen sistemlerde ele alınan sistemi sonlu sayıda bileşenlerine ayırmak üzere çeşitli 

teknikler geliştirilmiştir.     

 

 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 
 

Çimento esaslı malzemeler, genel anlamda içerdikleri su nedeniyle ömrünce hacim 

değişimleri etkisindedir. Bu çalışma kapsamında genel anlamda gerilme-şekil 

değiştirme davranışının beton açısından modellenebilmesi amacıyla analitik birer model 

kuruldu. Bu deneysel verilerin ışığında, bazı yaklaşık ve istatistiksel katsayıları da 

içeren çimento esaslı malzemelerin zaman bağlı davranışı mezo düzeyde kafes sistem 

analojisi kullanılarak simüle edildi. Simülasyonlarda kullanılan numune görüntüleri 

50x100 mm olarak seçildi.     

 

Şekiller (Şekil 1-7) karşılaştırıldığında doğal agregalı beton numunelerin poisson oranı 

etkisi ile eksenel yük altında yüke dik doğrultudaki boyunun şişerek arttığı, yük 

doğrultusuna paralel olan boyutunun ise kısaldığı görülmektedir. Şekil 4-6’da ise genel 
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olarak arayüzeyli iri agrega ile arayüzeyi olmayan kum elemanları değerlendirildiğinde, 

arayüzeylerdeki şekil değiştirmenin belirlendiği gibi en fazla olduğu da görülmektedir. 

Şekil 1-3 ve Şekil 4-6 kıyaslandığında, 4 mm altındaki agregaların şekil değiştirme 

davranışına etkisinin ihmal edilebilecek düzeyde olduğu ve bu nedenle 4mm altındaki 

agregaların arayüzeysiz olarak kabul edilmesinin yeterli olacağı kanaati ortaya 

çıkmıştır. Yine söz konusu şekillere bakıldığında boşluk miktarının arttıkça yatay ve 

düşey doğrultuda ki deformasyonların da buna bağlı olarak arttığı görülmektedir. 300 

kg/cm2 dayanıma sahip beton için, özellikle maksimum yükte meydana gelen şekil 

değiştirmenin EC 2, TS ve ASTM standartlarını sağlaması sebebiyle modelin 

geçerliliğini ifade etmektedir.  Ara yüzeyli elemanların tasarımında, ağ yapısı da dikkate 

alınarak 3 mm etkin çapa kadar inen bir yaklaşım izlendi. 3 ve 4 mm agrega etkin çaplı, 

kumlu ve kumsuz simülasyonlarla yapılan “yalnızca iri agregaların ara yüzlülüğü” 

kabulünün gerçekliği gözlemlendi. 

 

Geliştirilen Matlab simülasyon programında, agrega tipinin doğal seçilmesi durumunda 

elde edilen büzülme davranışı aşağıdaki gibidir. Yapılan simülasyonlarda kullanılan 

beton karışımı ve çimento bileşenleri program içinde yerleştirilmek suretiyle sonuca 

gidildi. Aynı karışım ve bileşenler için dikkate alınan var olan modellerin birim 

deformasyonları toplu olarak çizelge durumunda kıyaslama açısından elde edildi. 

 

 
 

Şekil 1. %60 Doğal agregalı betonlar, en küçük etkin agrega çapı 3mm, boşluk oranı   

             %3, kumlu 

 

 
 

Şekil 2. %60 Doğal agregalı betonlar, ağ yapısı, en küçük etkin agrega çapı 3mm,     

         boşluk oranı %3, kumlu 
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Şekil 3. %60 Doğal agregalı betonlar, ağ yapısı, en küçük etkin agrega çapı,  

   boşluk oranı %3, 3mm, kumlu (Yükleme yönü yataydadır), 

 

 
 

Şekil 4. %70 Doğal agregalı betonlar, ağ yapısı, en küçük etkin agrega çapı 3mm,     

             boşluk oranı %3, kumlu 

 

 
 

Şekil 5. %70 Doğal agregalı betonlar, ağ yapısı, en küçük etkin agrega çapı 3mm,  

             boşluk oranı %3, kumlu (Yükleme yönü yataydadır) 

 



 589 

 
 

Şekil 6. %80 Doğal agregalı betonlar, ağ yapısı, en küçük etkin agrega çapı 3mm,      

             boşluk oranı %3, kumlu 

 

 
 

Şekil 7. %80 Doğal agregalı betonlar, ağ yapısı, en küçük etkin agrega çapı 3mm,   

              boşluk oranı %3, kumlu (Yükleme yönü yataydadır) 

 

 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Çimento esaslı malzemelerin davranışı, genel anlamda değerlendirildiğinde, mekaniğin 

temellerinden, reolojik modellerden, yola çıkarak malzemenin karışım ve bileşimini ayrı 

ayrı kapsayan ve böylece uygulamada karşılaşılacak davranış problemlerini önceden 

kestirmeyi amaçlayan bir süreçtir. Özellikle gerilme-şekil değiştirme davranışının 

önceden kestirilememesi bu alandaki temel problemdir. Gerilme-şekil değiştirme 

davranışın çok değişkene bağlı oluşu nedeniyle kesin sonucu elde etmek sayısal ve 

deneysel uygulamalar açısından neredeyse imkansızdır. Ancak, bu çalışmada geliştirilen 

mezoskopik modelden önce var olan modellerin makroskopik oluşu açısından kuramsal 

olarak daha hassas bir yaklaşım getirmektedir. Mezoskopik çalışmaların henüz yeni ve 

bu alandaki deneysel verilerin de yetersiz olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

analitik ve sayısal modelleme açısından problemlerle karşılaşılmıştır.     

 

Agrega-harç ara yüzeyinin beton davranışını belirleyen kritik sınır olduğu önemli 

çalışmalarda vardır. Simülasyonlardaki ara yüzeyin genel davranışa etkisi, ara 

yüzeydeki elemanların diğer elemanlara göre daha çok deforme olması verilen 

şekillerde çarpıcı bir biçimde yer almaktadır. Ancak, var olan yaklaşık bağıntıların 

fazlalığı, mezo düzeyde çalışmaya temel teşkil edecek yetersiz çalışmanın oluşu 

açısından değerlendirildiğinde çıkan sonuç umut vericidir. Ancak, çalışmanın ileri 
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aşamaları olarak deneysel çalışma ile bütünleştirilmesi ve her bir değişkenin ayrık 

olarak istatisitiki analizi ve değerlendirilmesi, kurulan modelin daha gerçeğe yakın bir 

sonuca ulaşmasına neden olacaktır.    

 

Bu çalışmada ortaya konan gerilme-şekil değiştirme modeli, analitik olarak sağlam 

temellere otursa da, var olan çalışmaların makroskopik oluşu, mezoskopik olarak destek 

sağlayabilecek çalışmanın azlığı, gerilme-şekil değiştirme olaylarını etkileyen 

değişkenlerin fazlalığı açısından değerlendirildiğinde bu alanda yapılmış çalışma olması 

nedeniyle umut vericidir. Ancak, mezoskopik deneysel çalışmalar ve değişkenlerin 

kalibrasyonu konularında ilerde yapılacak çalışmalarla daha yaklaşık sonuçlar elde 

edilecektir. Yine de unutmamak gerekir ki, gerilme-şekil değiştirme davranışı sonucu 

ortaya çıkan deformasyon hiçbir zaman doğal koşullarda kesin olarak elde 

edilemeyecektir.  

 

Yapılan çalışma literatürdeki bilgiler ışığında değerlendirilmiştir. İyi bir model sadece 

karakteristik değerlere bağlı olmayan, aynı zamanda deneysel verilerle de örtüşmelidir. 

Geliştirilen model sonraki çalışmalarla desteklenebilir. 
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