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BETONLARlN HlZLI KÜRLE 48 SAAT IÇINDE 28 GÜNLÜK 
MUKAVEMETLERININ TAYINI 

ÖZ KELIMELER : Kür - Beton kontrolu - Basınç mukavemet! 

ÖZET : Şantlyelerde beton kontrolunu tam anlamıyla yapmak ve ve gerektilllnde beton dökümüne vak
tinde mOdahale edebilmek Için beton klasını gösteren 28 günlük basınç mukavemetinin önceden tah
mini gerekmektedir. Burada batonun hidrotasyon ısısından Istifade edilerek hızlı bir kür şekliyle 

(kendi kendine) 48 saat Içinde 28 günlük basınç mukavemetinin elde edilebileceği gösterllmekte, la
boratuvarda yapılan bir çalışmada 48 saatlik hızlı kür ile 7 ve 28 günlük mukavemetler erasında 

bulunan regresyon denklemleri verilmektedir. 
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l. BAYAZIT 

NORMAL DACILIMLI KATSAYILARI HAIZ DIFERANSIYEL 
DENKLEMLERIN ÇÖZÜMÜ 

ÖZ KELIMELER : Normal dağılımlı katsayı -Tesadüfi yürüyüş modeli. 

ÖZET : Normal dağılımlı katsayıları haiz birincı dereceden kısmi türevli lineer diferansiyel denklem
lerin çözOiebilmesi için bir tesadüfi yürüyüş modeli geliştirilmiştir. Bu metod, çözümleri Integral hale 
getirllebilen diferansiyel denklemler Için geçerlidir. Geliştirilen bu metodun mühendlsliğe tatbıkl 

misollerle verilmiştir. 
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---------····················· ····················································································· ·· 
ATTERBERG LIMiTLERININ MINiMUM DENEY SAYISI ILE 
BELIRLENMESI 

ÖZ KELIMELER : Atterberg limitleri - zemin tHnımlaması - Numune 
sayısı - Istatistik metod 

ÖZET : Ince taneli zeminierin lAboratuvar sınıflandırılmasında Atterberg limitlerinin tayini önemli 
bir rol oynar. Smıflandırmanın doğru olarak yapılabilmesi için bu ilmltierin belli bir hata sınırı 

Içinde belirlenmesi gerekir. Bu yazıda, çeşitli kil numuneleri üzerinde yapılan Atterberg limitleri de
neyler!, istatistik hesap metotları lle değerlendirilerek gerekil minimum deney sayıları aranmış ve 
% 1 lik hata limiti içinde, killerin Ilki! Ilmi! ve plastik limitlerinin doğru olarak tayini Için 6 dene
yin yeterli olduğu son~cuna varılmıştır. Aynı şekilde, belirli özelliğe sahip bir ariyet alanından alınan 

kili LL ve PL yönünden karakterize etmek Için gelişigüzel 6 yerden alınan numuneler üzeride denoy 
yapılmasının yeterli olduğu söylenebilir. 
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BETONLARlN HlZLI KÜRLE 48 SAAT iÇiNDE 28 GÜNLÜK 
MUKAVEMETLERiNiN TAHMiNi 

Ömer Lütfi BAYAZIT (*) 

SU M MARY 

This paper deseribes the use of an accelerated curing method for 
estimating the 28 - day compressivo strength of concrete. The regression 
equations for the concrete are presented. 

· ı - GIRiŞ 

Betonların sınıfı belirtilirken veya proje yapılırken düşünülen mukave
met standartlarda belirtildiği şekilde kalıplara alınan ve 28 gün muhafaza 
edilen numuneler üzerinde bulunan mukavemet değerleridir. Bir şantiye

de dökülen betonun, bu bahsedilen proje mukavemetini sağlayıp sağ la

madığı ise en doğru olarak 28 gün sonra belli olur. Fakat devamlı şekilde 

beton dökülen bir şantiyede her dökümden sonra böyle uzun bir zaman 
beklerneğe imkan yoktur. 

Şu halde günlük kontrolların yapılarak gerekli müdahalenin yapılabil

mesi için beton dökümünü takip eden mümkün olan en kısa zaman içinde 
alınan numunelerden 28 günlük basınç mukavemetini tahmin etmek gibi bi r 
problemle karşı karşıyayız demektir. 

Bu problemin halli için uygulanan metodlardan bir tanesi alınan nu
munelerin sıcak su içinde muhafaza edilerek mukavemet kazanmasına 

yard ımcı olmak ve çabuklaştırmaktır. Ancak bu metodun her yerde uygu · 
lanması imkans ı zdır. Çünkü numune al ı nan yerde bir sıcak su tankı ve pres 
gereklidir. Ayrıca da dökümü takip eden gün numunelerin bir i şlem gör
mesi ve hatta bazı elemanların fazla mesai yapmasını da gerektirebilir. 

Bugün ise problemin daha başka yolla halli üzerinde ça lışmalar yapıl

maktadır. Bu metod betonun hidratasyon ısısından istifade ederek ve bunu 
muhafaza ederek betonun kısa bir süre içinde mukavemet kazanmasını 
sağlamaktır. 

Aşağıda izah edilen çalışma bu ikinci metoda bir örnek olup ayrıca 
şantiyeler için birçok da kolaylıklar sağlamaktadır. 

( * ) inş. Yük. Müh. - DSi Araştırma Dairesi Başkanlığ ı Malzeme Lab. Fen. Heyeti 
Müdürü 
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ll - DENEYDE KULLANILAN ÖZEL SANDIK ŞEKLiNDEKi KALlPLAR 

Böyle bir metodun uygulanabilmesi için DSi Araştırma Dairesi Atöl·· 
yelerinde bir anda 3 adet 6 x 12 inçlik silindirik numuneyi muhafaza edecek 
şekilde projelendirilen, iki parçalı ahşap sandık kalıplar yaptırılmıştır. Bu 
sandıklar, dıştan dışa ebadları boyu 85 cm, eni 35 cm ve yüksekliği 50 cm. 
olarak şekilde imal edilmişlerdir. Sandıkların içieri kalıbıyla birlikte beton 
numunelerin yerleşmesine uygun şekilde oyukları havi olup ayrıca 7.5 cm. 
kalınlığında cam yünüyle izole edilmişlerdir (Fotoğraf 1). Sandık kalıplar 

ayrıca taşınma kolaylıgı sağlamak üzere iki tarafından kulpla teçhiz edil
mişlerdir. 

Fotoğraf 1 : 48 saatlik kısa kürde kullanılan özel iki parçalı kahbın içden görünüşü 

lll - ÇALlŞMADA TAKiP EDiLEN VOL 

Aşağıda detayı verilen çalışma höyle bir kalıpla netice alınıp alınamı
yacağını tesbit gayesiyle yapıldığından deney programı çok geniş tutulma
mıştır. Araştırmada aynı cins agrega kullanılmış, karışımlarda su - çimen· 
to oranı 0,45 - 0,60 arasında tutulmuş , dozajlar ise 200 - 400 Kg/ m3 arasın

da değiştirilmiştir . Ayrıca kullanılan bağlayıcılar değiştirilmiş, deneyler An
kara çimentosu, Gaziantep traslı çimentosu ve Ankara Çimentosuna % 20 
Tnçbilek uçucu külü katarak yapılm ıştır. Karışımlar 20 ± 2•c da laboratuvar 
sıcaklığında dökülmüşler ve her karı şırndan 9 adet 6 X 12 inç (15 X 30 cm.) 
silindir numune alınmıştır. Bunlardan 3 tanesi kalıbın alt parçasına yer
leştirilmiş (Fotoğraf 2) ve doldurulduktan sonra üzerlerine önce naylon
dan bir kılıf geçirilmiştir (Fotoğraf 3). Sonra ise sandığın ikinci kısmı alt 



Fotoğraf 2 : 48 saatlik kısa kür için silindirik kalıpların özel kahbın alt kısmına 
yerleştirilişi 

Fotoğraf 3 : Silindirik kalıpların numune doldurulduktan sonra naylon kılıf Içine 
alınmış hali 
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Fotoğraf 4 : Özel kahbın üst kısmı kapandıktan sonra numuneler 48 saatlik küre 
başlamış vaziyetde. 

kısmın üzerine sarsmadan oturtulmuştur (Fotoğraf 4). Sandık böylece la
boratuvar sıcaklığında 47 saat muhafazaya bırakılmıştır. Bu 47 saat zarfında 
meydana gelen hidratasyon ısısı dışarıya kaçmadığı için betonun sıcaklı
ğını yükseltmektedir. Bu müddet zarfında beton sıcaklığın 22- 28· c ·a 
eriştiği ayrıca sıcaklığın artışıyla suyun buharlaşarak kaybolamadığı, 47 sa
at sonra üst kalıp kaldırıldığında naylonun içinde su zerrelerinin biriktıği 
müşahade edilmiştir (Fotoğraf 5). Yani beton mukavemet kazanmak için 
gerekli sıcaklık ve rutubeti bir arada bulabilmektedir. 47 saat sonunda 
açılan kalıplardan çıkarılan numuneler 1 saat içinde başlıklanarak basınç 

mukavemetleri bulunmuştur. Bu üç nurnuneye eş olarak dökülen diğer 3 er 
silindirler ise 7 ve 28 gün normal kür odasında muhafaza edilerek basınç 
mukavemetleri bulunmuştur. 

IV - DENEY SONUÇLARININ ANALiZi 

Bu araştırmada kullanılan karışım adedi 18, deney silindir adedi ise 
162 dir. 

48 saatlik hızlı kürle bulunan mukavemetler ile hakiki 7 günlük muka
vemetler tablo 1 de, 28 günlük mukavemetler ise tablo 2 de gösterilmiştir . 
Bu tablolarda kullanılan değerler 3 deney silindirinin verdiği ortalama de
ğerlerdir. Ayrıca 48 saatlik hızlı kür fıonuçlarıyla 7 ve 28 günlük basınç mu
kavemet sonuçları karşılaştırılmış bunlar arasında uygun birer regresyon 
denklemleri de bulunmuştur. Bu denklemleri kullanarak tahmin edilen mu
kavemetler ile hakiki mukavemetler, aradaki farklar ve yüzdeler de tab
lo 1 ve 2 de gösterilmiştir. 
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Fotoğraf S : Dökümden 47 saat sonra üst kalıp kaldırıldığında numunenin naylon 
kılıf Içindeki hali 
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TABLO : 1 Hızlı kürle 48 saat içinde elde edilen ve normal küre maruz 
kalmış 7 günlük mukavemet bağıntısı 

Sıra 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Sı ra 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Y = 30,91 + 1,33 X 
Hata 

X y Formülüne göre Fark yüzdesi 
Kg/ cm2 Kg/cm2 bulunan Y. Kg/cm2 

0/o 
Kg/cm2 

13,7 47,3 49,1 + 1,8 + 3,B 
15,1 44,6 51,0 + 6.4 + 14,3 
20,2 48,0 57,8 + 9,8 + 20.4 
26,2 ı 55,7 60,5 + 4,8 + 8,6 
27,3 56,2 61,8 + 5,6 + 9,9 
38,4 77.4 74,3 - 3,1 - 4,0 
41.4 83,7 77,7 - 6,0 - 7,1 
42,8 113,0 79,3 - 33,7 - 29,8 
54,9 88,8 92,9 + 4,1 + 4,6 
55.4 115,6 93,5 - 22,1 - 19,1 
58,0 107,1 96,5 - 10,6 - 9,8 
66,7 132,0 106,3 - 25,7 - 19.4 
70,5 138,7 110,6 - 28,1 - 20,2 
76,2 154.4 117,0 - 37,4 - 24,2 
82.4 153,0 124,0 - 29,0 - 18,9 
98,3 155,2 142,0 - 13,2 - 8,5 
99,1 154,0 142,9 - 11,1 - 7,1 

147,0 210,0 197,0 - 13,0 - 6,1 

TABLO 2 : Hızlı kürle 48 saat içinde elde edilen ve normal küre 
maruz kalmış 28 günlük mukavemet bağıntısı 

Y = 53.42 + 1,94 X Hata y X Formülüne göre Fark yüzdesi 
Kg/cm2 Kg/ cm2 bulunan Y. Kg/ cm2 0/o 

Kg/ cm2 

13,7 71 ,2 80,0 + 8,8 + 12,3 
15,1 82,9 82 ,7 - 6.4 - 7,2 
20,2 75,5 92,6 + 17,1 + 22,6 
26,2 80,5 104,2 + 23,7 + 29,4 
27,3 87,2 106,3 + 19,1 + 21,8 
38,4 126,0 127,9 + 1,9 + 1,5 
41.4 112,2 131,1 + 20,9 + 18,6 
42,8 184,0 136,5 -47,5 -25,8 
54,9 116,2 159,9 + 43,7 + 37,6 
55,4 205,6 160,9 - 44,7 - 21,7 
58,0 180,7 165,9 - 14,8 - 8,1 
66,7 203,2 182,8 - 20.4 - 10,1 
70,5 198,8 190,2 - 8,6 - 4,3 
76,2 244,0 201,3 -42,7 - 17,5 
82,4 200,4 213,3 + 12,9 + 6,4 
98,3 230,1 244,1 + 14,0 + 6,0 
99,1 245.4 245,8 + 0,4 + 0,2 

147,0 316,1 338,6 + 22,5 + 7,1 



Yukarıda bahsedilen regresyon denklemleri ile birlikte % 95 güvenlik 
şeritleri ve korelasyon katsayıları şekil 1 ve 2 de gösterilmektedir. 

Laboratuvardaki numune alma ve deney tekniğini değerlendirmek için 
48 saatlik hızlı kürle bulunan mukavemetler ile 7 günlük ve 28 günlük mu
kavemetler arasındaki deneyler arası değişkenlik katsayıları hesaplanmış, 

sırasıyla % 1,49 , % 1,04 . % 1,08 bulunmuştur. 
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Şekil : 1 Hızlı kürle eldeedilen 48 saatlik ve normal kürle erişilen 7 günlük 
basınç mukavemetleri arasındaki bağıntı 
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Şekil : 2 Hızlı kürle elde edilen 48 saatlik ve normal kürle erişilen 28 günlük 
basınç mukavemetleri arasındaki bağıntı 

V DENEY SONUÇLARININ MÜNAKAŞASI 

X 

Şekil 1 ve 2 de gösterildiği üzere X ve Y arasındaki korelasyon kat
sayıları 0,96 ve 0,93 gibi oldukça yüksektir ve (1) e yakındırlar. Ancak reg
resyon denklemleriyle bulunan mukavemetlerle hakiki deneyle bulunan 7 
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ve 28 günlük mukavemetler arasındaki hata yüzdeleri oldukça büyükçedir. 
Mesela hata yüzdesi % 15 in altına düşen deney sayısı 7 günlükler için bü
tün numunelerin % 62 si, 28 günlüklerde ise % 56 sıdır. % 20 in altında 
ise bu oranlar sırasıyla % 78 ve % 67 olmaktadır. Bu ise doğrudan doğru

ya kullanılan çimentoların mukavemet kazanma kalitesi ile ilgilidir. Bilindiği 
gibi Ankara çimentosu normal Partiand çimentosu iken diğer iki çimento
nun birisi Traslı diğeri % 20 uçucu küllü olup yani puzzolanlıd ı r . Bu bakım

dan normal ve puzzolanlı çimentoların mukavemet kazanma özellikleri 
gözönünde tutulursa sonuç gene de tatminkardır. 

V- SONUÇ 

Bu çalışma betonun hidratasyon ısısından istifade ederek 48 saat gibi 
kısa bir zamanda 28 günlük mukavemetin tahmin edilmesinin mümkün 
olup olmadığını incelemek gayesiyle projelendirilip DSi Araştırma Dairesi 
atölyelerinde imal ettirilen özel kür kalıplarıyla yapılan bir ön araştırma · 

dır . Bu bakımdan numune adedi çok geniş tutulmamış ayrıcada karakter iti
bariyle birbirinden farklı üç ayrı cins bağlayıcı ile çalışılmıştır . Buna rağ
men 48 saatlik kısa kür mukavemeti ile 7 ve 28 günlük normal mukave
metler arasında korelasyon katsayısı gayet yüksek olan uygun bağlantılar 
bulunmuştur. 

Çalışmaların tek bir tip çimento ile ve daha çok numune ile yapılması 
halinde daha müsbet sonuçlar alınabıleceği , büyük hata yüzdeleri ve bun
lara karşı gelen deney adetlerinin çok daha azalacağı gerçeği aş i kardır. Şu 

halde her şantiye kendi kullandığı çimento ve beton tipine göre yapacağı 
bir ön çalışmayla 48 saatde 28 günlük veya kalıp alma bakımından tesbit 
edilmiş daha evvelki bir günlük mukavemet için bir regresyon denklemi 
bulabilir, hazırlayabilir ve bunu emııiyetle kullanabilir. Ayrıca başlangıçta 
yapılacak böyle bir çalışma ve tesbitden sonra inşaat sırasında alınacak 

numune adedinde de azalma olacağı için ekonomi de sağlanabilir. 

Yukarda izah edilen özel kalıp veya buna benzer şekilde projelendiri
lebilecek bir kalıpla beton sadece muhafaza edilmekle kalmamakta ayr.ı 
zamanda kulpundan tutulmak suretiyle taşınabilme imkanı da doğmakta

dır. Hatta böylece numunelerin laboratuvarda yer işgal etmesi önlenmekte, 
kür için özel tank veya kür odası gibi gerekli ekiprnana da ihtiyaç göster
memektedir. inşaat mahallinde taşınmada zarar görmiyecek kadar bir mu-

kavemet kazandıktan sonra dökümü takiben 47. saatda pres ve başlıklama 

ekiprnanın bulunduğu bir yere yetiştirilebildiği takdirde ara mesafe ne kı:ı 

dar uzak olursa olsun (çünkü taşınma esnasında kür devam etmektedir) 

1 saat içinde de mukavemet tayin edileceğine göre toplam olarak 48 saat 

içinde sonuca gitmek mümkün olabi lmektedir. 
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Sonuç olarak böyle bir metodun etkili olarak kullanılmasıyla hem za
mandan 26 gün kazanılacağı , ekonomi sağlanabileceği, laboratuvara uzak 
yerlerde dökülen betonların emniyetle kontrol edilebileceği, hemde kür ve 
taşınma probleminin bire indirilebileceği gibi bir çok avantajlar sağlanaca
ğı görülmektedir. 
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NORMAL DAGILIMLI KATSAYILARI HAiZ DiFERANSiVEL 
DENKLEMLERiN ÇÖZÜMÜ 

i. ilkin Esen • 

GiRiŞ: 

Mühendisliğin birçok dalında ortaya çıkan problemierin halli için kıs
mi türevli bir lineer diferansiyel denklemin çözülmesi gerekmektedir. 
Genellikle, böyle denklemlerin analitik olarak çözümü mümkündür; ancak, 
tabiatta olan olayları yeterli bir şekilde temsil edebilmek için diferansiyel 
denklemlerdeki katsayılarda meydana gelen tesadüfi değişimleri de gözö· 
nüne almak gerekmektedir. 

Çeşitli fiziki faktörlerin etkisi hesaplanarak tayin edilen bir katsay ı 
nın , çoğu zaman normal (Gaussian) bir dağılıma sahip olması beklenir (6 ) . 

Bu yüzden, bu çalışmada, diferansiyel denklemlerdeki katsayıların normal 
dağılımlı oldukları kabul edilmiştir. 

Bu çalışmada, diferanslyel denklemlerdeki bilinmeyen değişkenierin 
frekans dağılımlarının tayini için metodlar geliştirilmiştir . Bazı özel hal
lerde, analitik çözümler mümkün ise de, genel olarak Monte Carlo Metod
larının kullanılması gerekmektedir. Her iki hal için de örnekler verile
cektir. 

DiFERANSiYEL DENKLEMLER : 

Kısmi türevli lineer bir diferansiyel denklemin genel hali aşağıdaki gi
bi yazılabilir (5

) : 

ôz oz 
P (x, y) - + O (x, y) - = Rı (x, y) z + R2 (x, y) (1) 

Ô X OY 
Bu denklemde, z bağımlı, x ve y ise bağımsız değişkenlerdir. P, O, R ı ve R2 
değişkenleri de x ve y nin verilen fonksiyonlarıdır. 

Denklem (1) in genel çözümü 

(2) 

şeklinde verilir ki U ı (x. y) = Cı = sabit ve u2 (x, y) = C2 = sabit 

~=_Ey_ = dz (3) 
P O R ıZ + R2 

denklemlerinin çözümleridir. 

• Boğaziçi Üniversitesi, Inşaat Mühendisliği Şubesi 
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Bu çalışmada geliştirilen metodlar sadece çözümleri integral haie 
getirilebilen diferansiyel denklemler için geçerli olduğundan, P ve O nüıı 
fonksiyonel formları sınırlıdır. 

Denklem (2) ve (3) ü z için çözersek, elde edeceğimiz netice 

z = sı (x, y) f [sı (x, y)] + S3 (x, y) (4) 

şeklinde yazılabilir. Burada s ı , sı ve sı belirli, f ise belirsiz bir fonksiyondur. 

TESADÜFi YÜRÜYÜŞ MODELi 

Birçok mühendislik probleminde, denklem (1) de genel hali verilen 
bir denklemin çözülmesi gerekmektedir. Çoğu zaman, P, O, R ı ve Rı değiş

kenleri, laboratuvar ve arazi doneieı i nden tayin edilmiş katsayıları ihtiva 
ederler. Genellikle, bu katsayılar deterministik (tesadüfi olmayan) fonksi
yonlarla temsil edilirler ki bunlar fonksiyonların ortalama değerlerine 

tekabül eder Ancak, bazı hallerde, bu katsayıları tespit etmek için toplan
mış donelerdeki geniş dağılım bu katsayıların, ölçüm hatalarından başka, 

tesadüfi faktörler tarafından da etkilendiğini göstermektedir. Bu çalışma

da, sadece katsayıları normal dağılımlı değişkenler haline getiren tesadüfi 
etkenler incelenecektir. Bu varsayım, bir tesadüfi yürüyüş model i ve basit 
bir kompüter simulasyon metodunun geliştirilmesini mümkün kılmıştır . 
ilk olarak, zaman içinde meydana gelen tesadüfi değişimler incelenmiştir 
ki uzay içinde meydana gelen değişimler de aynı şekilde incelenebilir. 

Bir katsayının normal dağılıın i ı olduğunu düşünelim. Bu bilgi bize, 
ofT K ("t) d"t* integralinin değerini basit bir Brownian Hareketi sonunda 
aldığını gösterir (burada «K» katsayıyı, ve «"t»Zaman içinde integrasyonu 
gösteren sessiz değişkeni ifade etmektedir). 

Brownian hareketinin ana prensibiyle (1) başlayarak bir ılT zaman ara----- ----
lığında K . ılT nin, K (T) . ılT + ılK ve K (T) . ılT- ılK olmak üzere sade-
ce iki muhtemel değere sahip olacağı düşünülmüştür. Bu iki hal, aşağıd_aki 

ihtimaliere göre değerini alır : 

P [K (T) . AT = K (T) . ılT + ılK] = P (ılK) 

P [K (T) . AT = K (T) . AT - ılK] = q (ılK) 

(5) 

burada K (T), T nin deterministik bır fonksiyonudur, ve P (ılK) + q (ılK) 

1. Şimdiki halde, ılK sabit olarak alınmıştır. 
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• Bir değişkenin argümanı bir kere tarif edildikten sonra aynı değişkenin argümanı 

her zaman yazılmayacaktır. 



Bu kabullere ilaveten, aşağıdaki limitler de varsa, 

li m [q (aK) - P (aK)] 

aK-+ o aK 

ıx. (T) 

T 
(6) 

lim [t.K]
2 

= !3 (T) . T 
t.T-+0 .AT 

(7) 

.AK-+0 

f oT Kd-. değerinin ortalaması K T - ıx.!3T v evaryansı !3T2 olmak üzere 
normal dağılımlı olduğu ortaya çıkacaktır [1, 3). 

Burada önemli bir husus olarak, K'nın ortalamasının ve varyansının 

ölçülebilir değerler olması hatırlatılır. Bu suretle, K, ıx. ve !3'ya nümerik de
ğerlerin ve varyansın zamanla değişmesi halinde, ıx. ve !3 da gereken şe~ 
kilde zamanla değişecektir. 

Bazı özel hallerde, denklem (1) in çözümü çok basit bir hale icra edi
lebilir ve bağımlı değişkenin ihtimal dağılımı analitik olarak elde edilebilir. 
Ancak, çoğu zaman oldukça karışık integraller meydana gelir ve dağılım
ların tesbiti için Monte Carlo simulasyon tekniğine başvurmak gerekir. 

MONTE CARLO METODU : 

Tesadüfi bileşenlerden meydana gelen karışık bir sistemin, bu bile
şenlerin fiziki davranışlarıyla benzeşim halinde olacak şekilde seçilen te
sadüfi sayılarla nümerik olarak operasyonuna Monte Carlo Metodu denil
mektedir. Genel olarak, sistemin her tesadüfi bileşeni , belirli bir ihtimal 
dağılımından seçilen tesadüfi bir sayıyla temsil edilmektedir. 

Tesadüfi yürüyüş modeli, Monte Carlo metodu ile simulasyona en 
müsait modellerden biridir, zira her tesadüfi bileşen için muhtemel sadece 
iki değer vardır, ve bu da tesadüfi sayı üretme metodlarının en basiti olan 
üniform dağılımlı tesadüfi sayıların üretilmesini gerektirir. Üniform dağı
lımlı tesadüfi sayıların üretilmesi için kullanılan metodlar bir çok kitapta 
verilmiştir (4 ) ve hemen her elektronik kompüterde böyle sayıları üretecek 
alt rutinler mevcuttur. 

Monte Carlo metodlarının elimizdeki probleme tatbiki ilerde misal
lerle verilecektir. Basit tesadüfi yürüyüş için metod aşağıdaki gibidir : 

1. Katsayının (K) ortalama değeri ve varyansı empirik olarak hesap
lanır. 

2. Bir tamsayı (n) seçilir ve AT hesaplanır. (AT = T/n) . 

3. Denklem (7) den ilK'nın değeri 

AK= v!3T. AT (8) 
olarak hesaplanır. Burada, !3. K'nın varyansıdır. 
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4. Katsayının ortalama değeri zamana bağlı değilse, a. = O ve 
p = q = O.S olarak seçilmelidir. Zamanla değişen K değerleri için a., (or

talama K) = K- a. ~. denkleminden hesaplanacaktır (burada, K, K'nın 
T = O daki değeri olarak alınabilir). Positif ihtimal, p, ise denklem (6) 
dan 

P = [ 1 - a. ~K ı /2 (9) 

şeklinde hesaplanır. 

S. Seçilmiş olan n değeri kadar, değeri O ile 1 arasında değişen üni
form dağılımlı sayı, Rı . üretilerek Kı .iT aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

Kı .iT = KaT + .iK 

Kı .iT = KaT - .iK 

• Rı< p 

, Rı > p 

( 1 O) 

6. Aranılan integralin, [ P Kd-.] , , herhangi bir T zamanındaki değeri 
o 

n 

[ p Kd-.], = k Kı ..iT ( 11) 
o ı=1 

şeklinde bulunacaktır. 

7. Hesaplamalar, S ve 6. maddelerdeki gibi • m• kere yapılacak ve 
f' Kd-.'nın ihtimal dağılımı hesaplanacaktır. 
o 

Monte Carlo Metodunun tatbikinde, elde edilecek doğruluk dere
cesi, seçilecek "m, ve «n» sayılarına bağlı kalacaktır. 

Örnek 1 : Birinci dereceden kimyasal reaksiyonlar 

Reaksiyon hızının, reaksiyona giren maddenin konsantrasyonuna di
rekt orantJiı olduğu hallerdeki reaksiyonlara birinci dereceden kimyasal 
reaksiyonlar denir (1) . Mesela, 

A - >-B+C (12) 

reaksiyonunda, A maddesinin konsantrasyonu aşağıdaki denklemin çözü
münden elde edilecektir : 

Burada, 

dCA =- KCA 
dT 

T Zaman 

K Reaksiyon hız katsayısı 

(13) 

Şayet, T = O da, A maddesinin konsantrasyonu Eo ise, denklem (13) 
un çözümü 
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C -r Kd-. ,.. = Eoe o 
(14) 

şeklinde yazılabilir. 

Bu denklemdeki K katsayısının normal dağılımı olduğunu , ve denklem 
(5), (6) ve (7) nin geçerli olduğunu kabul edersek, herhangi bir T zama
nında, c,.. konsantrasyonunun ihtimal dağılımı aşağıdaki gibi yazılabilir : 

(n-2j) ~K 

e ] = ("ı ) pl qn·J (15} 

Yukarıdaki denklemde, •n• sonsuza gittiği zamanki ihtimal dağılımı 
ise (2) 

r-
fC,.. (*) 1 1 S 1 [In C,..- In Co+ fo Kd-.- Ta~]2 l 

= v 2-ıt 'J'2 ~ c:- exp l -2 T2 ~ S 

= o CA ~ o (16) 

olarak bulunmuştur. Bu denklemde K, K'nın T = O daki ortalama değeridir. 

Herhangi bir T zamanında, konsantrasyonun ortalama değeri, CA, 
C,..fc,.. (*) dC,.. değerini - oo ve + oo limitleri arasında integre ederek 

_ [ ~ T2 ~] 
CA = exp (In Co - r Kd-.+ Ta~) + -2- (17) 

olarak bulunur. Aynı şekilde, konsantrasyonun varyansı ; var (C,..), da 
aşağıdaki gibi hesaplanmıştır : 

var (CA) = exp [2 (In Co - fT Kd-. + Ta~) + T2 ~] (18) 
o 

Reaksiyon hız katsayılarının zamanla değişen ortalama değerlerini ve 
varyanslarını hesaba katabilmesi bakımından bu problemde tesadüfi yü
rüyüş modelinin bir üstünlük sağladığı görülmektedir. Ayrıca, bu gibi basit 
problemlerde, tamamen analitik çözümler de elde edilebilmektedir. 

Örnek : Nehirlerdeki erimiş oksijen eksikliği. Kütlenin korunumu 
kanunundan, bir akarsudaki erimiş oksijen miktarını tarif eden diferansiyel 
denklem (2) 

ac ac -0 
at+ Vax= K2Cs + (Ca- Ds ) -Kı e 

1 
[f (Ç) + 1] (19) 

- K2C 

şeklinde yazılabilir . Bu denklemin çözümü ise aşağıdaki gibidir : 
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- 02 
C, - C = e [C, - F (!;) + Jl (D8 - C

8 

Burada 

X 

t 

T 

c 
c, 

o 

0 0 + f (!;) Jl Kı e o d't' + Jl Kı 1 e o d't'] 
o o 

mesafe 

zaman 

d't' 
- fX -- = seyahat zamanı 

o V 
- erimiş oksijen (EO) konsantrasyonu, 

- erimiş oksijenin doyma noktası. 

0ı 
- Jl L. e d't' 

o 

0o = Jl (K2- Kı- K3) d't' 
o 

Kı oksijen kaybı için hız katsayısı 

K2 reaerasyon hız katsayısı 

~ - katı maddelerin nehir tabanına çökelmelerinden 
doğan kirlenme azalmasını ifade eden hız katsayısı, 

(20) 

L. = nehir boyunca ilave edilen biyokımyasal oksijen (BOl) miktarı 

c. nehir boyunca ilave edilen EO miktarı 

f (!;) başlangıçtaki BOl konsantrasyonu 

F (!;) = başlangıçtaki EO konsantrasyonu 

ı; t-T sabit 

Ds bental ihtiyaçtan doğan EO azalması 

V nehirdeki ortalama akım hızı, 

Bu problemde, Kı ve K2'nin normal dağılımlı değişkenler oldukları , ve 
aşağıdaki terimin varyansının ihmal edilebilir derecede küçük olacağı ka
bul edilecektir. 

-0 ~ 
B = e 2 [C, - F (!;) + Jl (De- C.) c d't' 

o (21) 
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Bu kabul, birçok hal için geçerlidir, ve hatta birçok araştırıcı bu terimi 
tamamen ihmal etmiştir. Böylece, B teriminin deterministik bir değere sa
hip olduğunu kabul ederek. bu denklem (20) deki integralleri sonlu seri
ler cinsinden yazarak 

C, - C = B + f (~) . exp (- i: Kı; .::1 T) . [ 
ı =1 

Kıı 

+ Kın exp(r (Kıı - Kı ı - K3) .::lT)] 
Kın- Kın - K3 ı=ı 

(22) 

elde edilir. 

Gerçek tabiat şartları olarak, Amerika Birleşik Devletlerindeki Sacra
mento Nehrinden şu doneler toplanmıştır (2) 

Kı 0,35 1 / gün = sabit 
-
Kı 0,75 1/ gün = sabit 

L. 0,20 mg/ 1/gün 

Ds 0,10 mg/ 1/ gün 

~ 0,20 1/ gün 

f (~) 6,8 mg/ 1 = sabit 

c. 9 mg/ 1 

c.-F c~J 0,3 mg/ 1 = sabit 

var (Kı ) 0,015 1/ (gün) 2 

var (Kı) 0,506 1/ (gün) 2 

Bu donelere ilaveten. Kı ve Kı masında değeri 0,5 olan positiv bir kor
relasyon katsayısı ölçülmüştür. 

Bu örnekte, değişik T seyahat zamanlarındaki, erimiş oksijen konsan
trasyonunun, c. - C, ihtimal dağılımı aranılmaktadır. Problemin halli için 
takip edilecek yol aşağıdaki gibidir : 

1. Denklem (21) den "B" nin değeri 

B = e-o.7sr [0,3 + 0,636 (1 - eo-ıT) 

+ 0,303 (eo-m - 1)] 

olarak hesap l an ır . 

(23) 

2. Kı ve Kı'nin ortalama değerleri sabit olduğundan (zamanla değiş
mediğinden) , a ı = aı = O, P ı = Pı = 0,5 olarak seçilir. 
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3. n = 100 olarak seçilir ve zaman aralığı, ılT = T/ 100 bağıntısından 
hesaplanır. 

4 . ılK ı ve AK:ı denklem (8) den aşağıdaki şekilde bulunur : 

ılK ı = V 0,015 . T . ılT = 0,0122 T (24) 

AKı = v 0,506. T . AT= 0,071 T 

5. T = 1 gün için, B denklem (23) den, AKı ve ılK:ı denklem (24) den 
hesaplanır. 

6. iki ayrı takım, 100 er adetlik üniform dağılımlı tesadüfi sayı, R ı; ve 
Rı1 , üretilerek K ı 1 ve Kı; aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

Kı; AT Kı AT + AKı Rıı> 0,5 

Kı; ılT KıılT- ılKı R ı 1 < 0.5 

Kıı ılT K:ıılT + ılKı Rıı> 0.5 , Rı1 > 0,25 * 

veya Rı ı <0,5, Rı;< 0,25 

Kı1 ılT = K:ıAT- AKı 
' 

Rıı< 0,5, Rı1 > 0,25 

veya R ı 1 > 0 ,5 , Rı1 < 0,25 

i . Madde (1) de tayin edilmiş B değeri ve madde (6) da tayin edil
miş Kı; ılT ve Kı; ılT değerleri ile EO eksikliği denklem (22) den hesap· 
lan ır. 

8. Madde (6) ve (7) deki hesaplamalar " m " kere (m = 200) tekrar
lanır ve T = 1 gün sonundaki EO eksikliğinin ihtimal dağılımı bulunur. 

9. Madde (1) - Madde (8) deki hesaplamalar değişik seyahat za
manları (mesela T = 2, 3, 4, ve 5 gün) için tekrarlanır ve EO eğrisi mey
dana getirilir. 

Bu analiz sonunda elde edilen ortalama, % 10 ve % 20 alt emniyet eğ
rileri Şekil 1 de gösterilmiştir . Aynı şekilde, ölçümler neticesinde elde 
edilen EO konsantrasyonları daverilmiştir. Bu ölçümler, teorik çözümle 
mutabakat halindedir, ve iki halin rnukayesesi Tablo - 1 de verilmiştir . 
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Tablo : 1 Sacrameoto Nehri için Emniyet Limitleri 
Altında Kalan Noktalar · 

Alt emniyet 
limiti 

Ölçüm 
sayısı 

% 10 6 
% 20 15 

Toplam ölçüm sayısı = 63 

Ölçümleri n 
gerçek yüzdesi 

9,5 
23,5 

Ölçümlerin 
beklenen yüzdesi 

10 
20 

• [1 - r (K ı , K2l ] /2 = (1 - 0,51 /2 = 0,25 ; ki burada r (K ı , Kıl = 0,5 Kı ile K2 
arasındaki korrelasyon katsayısıdır . 
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Şekil: 1 

Sonuç: 

Monte Carlo metoduyla benzeşimi sağlanan tesadüfi yürüyüş modeli , 
katsayıları normal dağılımlı kısmi rürevli lineer bir diferansiyel denklemle 
tarif edilen bağımlı değişkenierin ihtimal dağılımların ın tayininde efektif 
bir tekniktir. 
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SOLUTION OF DIFFERENTIAL EOUATIONS WITH 
NORMALLY DISTRIBUTED COEFFICIENTS 

1. ilkin Esen * 

SYNOPSIS 

A randam walk model has been developed to solve linear partial diffe
rential equations of the first order with normal ly distributed coefficients. 
The solutions are restricted to those differential equations where solu
tions can be put into integral forms. A number of engineering applications 
are included in this paper. 

INTRODUCTION 

In a number of engineering problems, solution of a linear partial 
differential equation is required. Usually, it is possible to solve such 
equations analytically; however, to simulate natural phenomena, we must 
consider the randam variations in the coefficients of the differential 

equations. 

lt is expected that a coefficient which is determined under the influ
ence of a number of physical factors is normally (Gaussian) distributed 
(6). For that reason, in the solution of differential equations which desc
ribe a natural phenomenon, the coefficients will be assumed to be nor
mally distributed. 

In this study, methods are developed for the determination of the pro
babl ity distribution of the dependent variable defined by a differential 
equation. In same special instances it is possible to obtain analytical 
solutions, whereas in most cases Monte Carlo techniques must be used 
for this purpose. Examples will be given for both methods. 

DIFFERENTIAL EOUATIONS ~ 

The general form of a linear partical differential equation of the 
first ordercan be written as (5) : 

* Boğaziçi Üniversitesi , Department of Civil Engineering 
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a-ı- a-ı-
P (x,y) - + O (x, y) - = Rı (x, y) -ı- + R2 (x, y) ax ay (1) 

where -ı- is the dependent variable, x and y are independent. The variables 
P, O, Rı and R2 are given functions of x and y. 

The solution of equation ( 1) can be represented by 

where U ı (x, y) 
solutions of 

u2 = f (uı) 

C ı = constant and u2 (x, y) 

dx dy d-ı-
--= --= ----

p O R ı -ı- + R2 

(2) 

constant are 

(3) 

In this study, only those differential equations whose solutions can 
be put in integal forms will be decılt with. Thus , the functional form of 
P and O are sornewhat restricted. 

Solving for the dependent variable -ı-, equations (2) and (3) lead to 

-ı- = Sı (x, y) . f [S2 (x, y)] + S3 (x, y) (4) 

where S ı, S2, and S3 are specific functions and f is an arbitrary function. 

RANDOM WALK MODEL 

In engineering problems, equations of the form given by equation (1) 

are frequently encountered. In most cases , the variables, P, O, R ı and R2 
contain coefficients which are determined from field and laboratory data. 
lt is customary to assign deterministic functions to these coefficients, 
which are actually the mean values of these functions. However, in 
same cases, wide variations in the data collected to determine these coef
ficients indicate that besides the usual measurement errors there alsa 
are randam variations of the coefficients. In this work, only those randam 
vari ations which make the coefficients normally distributed will be 
studied. This assumption makes it possible to develop a randam w alk mo
del and a simple computer simulation method. For the present analysis, 
the randam variations in a coefficient with time will be considered, 
though variations in space can be considered as well. 

Consider a coefficient, K, which is normally disuributed. With this 
knowledge, it is possible to consider that the value of the integrı=ı l 
fT K (-ı-) d-ı- * is attained as a result of a simple Brownian process ['t is cı 
o 

du m my variable of integration and indicates integration over time, T]. 

• Once the argument of a variable has been defined, it will not be necessariiy 
repeated in lat er uses. 
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Starting w ith the basic principle of Brownian Matian (1) it will be 
assumed that in a time interval of aT, K . aT can take only two possible -- --
values, K (-.) . aT + aK and K (T) . aT- aK. To these two values the 
fallawing probabilities can be assigned : 

P [K (T) . a-. = K (T) . aT + tı.K] = p (aK) } 

P [K (T) . aT = K (T) . aT- AK] = q (aK) 

where K (T) is a deterministic function of T, and P (a K) + q (aK) 
For the present analysis, it will be considered that aK is constant. 

If we further assume that 

li m [-. (aK) - P (aK) J a (T) 
---

aK+ o aK ... 
li m (aK) 2 

~ (""t) .T -- -
aT+ o aT 
DK + O 

(S) 

(6) 

(7) 

where a and ~ are finite, then the probability distribution of r Kd-. is 
o 

found to be normal (1, 3) with mean K. T- a~T and variance ~T2 • 

lt is to be noted that the mean and variance of K should be measu
rable auantitites, and theretare it would be possible to assign numberical 

values to K, a and ~ . If the means and variances are time dependent, a. 
and ~ must be accordingly functions of time. 

In same restricted cases, solution of equation (1) is so simple that 
the probability distribution of the dependent variable can be determined 
analytically. However, in most instances, complicated integrals arise and 
one must resort to Monte Carlo simulation techniques to determine tho, 
distribution. 

MONTE CARLO SIMULATION 

The Monte Carlo Simulation Technique is a method by which a comp
lex system with randam components is numerically operated by randam 
numbers chosen in such a manner that they simulate thephysical behavior 
of these components. In the general sense, each randam component of 
the system is represented by a nurnerical value randamly chosen from 
same probability distribution. 

A randam walk model is well suited to simulation by Monte Carlo 
methods, because each randam conponent is allawed to take only two pos
sible values which requires the simplest of randam variable generatian 
techniques, the generatian of uniformly distributed randam variables . The 
methods for the generatian of uniformly distributed randam variables are 
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discussed in various books (4) and almost all electronic computers have 
a buiitin subroutine available for this purpose. 

Application of Monte Carlo techniques to the present problem will 
be later explained with an example. For the simple randam walk, the pro
cess is as follows : 

1. Experimentally determine the mean andvariance of K. 

2. Choose an integer «n» and determine AT from AT = T/n. 

3. Determine AK from equation (7) as 

AK = v' ~T . .AT 

where ~ ise the variance of K. 

,(8) 

4. If the mean value of K is assumed to be timeindependent, let 
~X = O and p = q = 0.5. For time -::IE.pendent mean values of K, determine - -
~X from mean (K) = K - ~X~ (K will be estimated as the mean value of 
K at T = O) , and compute p from equation (6) as 

[ 
IX AK] p = 1- - T- / 2 

5. Generate •n» uniformly distributed randam numbers, 
O and 1 , and compute Kı AT as 

Kı AT = KAT + AK 

Kı AT = KAT - AK 

, Rı< p} 
' Rı> p -

6. Determine the value of [.r Kd"t] ı at any time Tas 
o 

n 

[ fT Kd"t] ı = l: Kı AT 
o l=ı 

(9) 

Rı. between 

( 1 O) 

(11i 

7. Repeat step s 5 and 6 • n., times to obtain the probabi 1 ity distri
bution of .r Kd't . 

o 

In the application of the Monte Carlo Method to this problem, choice 
of •m• and •n• values will depend on the desired accuracy. 

Example 1 : A first order chemical reaction. 

A tirst-order reaction is one in which the rate of reaction is found by 
experiment to be directly proportional to the concentration of the reacting 
substance (7) . For example, in the reaction below 

A-+B+C (12) 

the concentration of A, CA, will be assumed to be obtained from the solu
tion of 
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d C ... 
dT -- KC ... ( 13) 

where 

T = time 

K rate coefficient 

If at T = O, concentration of A i5 Co, the solution of equation (13) is 

_JT Kd't' 
C ... = Coe o (14} 

Assuming that K is normally distrib ı..ıted and equations (5), (6) and (7) 
are valid , the probability distribution of CA at any time T can be written as 

n -
-L K1AT (n-2j) AK 

i=1 

p [CA = Coe e ] = ( "ı ) pi qn-ı (15) 

The limiting probability density function of c ... as n -+- oo was found 
as (2) 

T-
1 1 S 1 [In c ... - In Co+ foKd't'- Ta.(3]2 l 

fe... ( * J = v' 21t T2 (3 CA exp l -2 T2 (3 ) 

c ... > o 
= o c ... :s; o (16) 

where K is the mean value of K at T = O . 

The mean value of c .... c.... at any time T, is found by integrating 
c ... fe ... ( .) de ... between the li m i ts c,. = - oo and c ... = + oo , and the 
result is 

- [ - '[2 (3] c ... = exp (In Co - f Kd't' + Ta. (3) +-2
-

And similarly, the variance of c .... Var (C ... ), is obtained as 

var (C ... ) = exp [2 (In Co - fT Kd't' + Ta.(3) + '[2 (3] 

(17) 

(18) 

lt is observed that the randam walk model has the advantage of can
sidering time - dependent means and variancas for the rate coefficients; 
and for simple cases, such as first order reactions, closed - form expres
sions can be obtained for the probability distribution functions. 

Example 2 : Dissolved oxygen rleficit ina stream. 

The dissolved oxygen mass balance in a stream is given by the follo
wing differential equation (2) 
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a c a c _ 0ı 
at + Vax = K2C, + (Ca- Ds) -Kı e [f (Ç) + 1] (19) 

- K2C 

whose solution is 

-~ ~ 
C, - C = e [C, - F (Ç) + F (Ds - Ca ) e d'"t' 

o 
(20) 

0 0 + f (!;) Jr K ı e o d'"t' + Jr Kı 1 e o d'"t'] 
o o 

where 

x = distance 

t = time 

T = fX _y_ = time of travel 
o drı 

C dissolved oxygen (DO) concentration 

C, = saturation value of DO 

0ı 
= Jr L. e d'"t' 

o 

0o = JT (K2- Kı - l<:ı) d'"t' 
o 

0ı = F (Kı + l<:ı) d'"t' 
o 

Kı rate coefficient for deoxygenation 

K2 rate coefficient for reubation 

KJ rate coefficient for decrease in pallutian owing to sedimen
tation of solids to river bottom 

L. = rate of addition of biochemical oxygen demand 
(BOD) along the river reach 

C. = rate of addition of DO along the river reach 

f (!;) lnitial BOD input 

F (Ç) = lnitial DO input 

ı; - t - T = constant 

Ds = decrease in DO due to benthal demand 

V = mean stream velocity 
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In this problem Kı and K2 will l.ı e: assumed to be normally distributed, 
and the variance of the term 

- 02 02 
B = e [C, - F (!;) + r (Ds- C.) e d"t 

o (21) 

will be assumed to be negligibly smail. This assumption is reasonable for 
most stream conditions, and in fact most authors neglect this term totally. 
Thus, B will be assumed to have a deterministic value, and approxi
mating the integrals in equation (20) by finite sums, we get : 

C, - C = B + f (!;) . exp ( -1~ 1Kı1 ~T) · [ 
K ıı 

+ Kın exp(icK2ı -Kıı-~)~T)J 
K2n - Kın - K3 l= ı 

(22) 

The fallawing data are given for an actual flow situation at Sacra
mento River (2) 

Kı 0.35 per day = constant 

K2 0.75 per day = constant 

L. 0.20 mg/1 / day 

Ds 0.10 mg/ 1/day 

K3 0.20 per day 

f (!;) 6.8 mg/ 1 = constant 

c. 9 mg/ 1 
C,-F (Ç) 0.3 mg/1 = constant 

Var (Kı) 0.015 per day2 

Var (K2) 0.506 per day2 

In addition, a positive linear correlation coefficient of 0.5 between 
Kı and K2 was measured. 

The problem is to determine the probability distribution of the dissol-
ved oxygen deficit (C, - C) at various times of travel T. 

The computational procedure is as follows : 

1. Determine the value of B from equation (21) as 

B = e·o.m [0,3 + 0,636 (1 - e0·2T) + 0,303 (eo.m - 1)] (23) 



2. As the mean values of Kı and K2 are constant, choose cx. ı = cx.2 = O, 

Pı = Pı = 0.5. 

3. Choose n = 100, and let AT = T /100. 

4. Determine AKı and AKı from equation 8 as 

AKı = v' 0,015 . T . AT = 0,0122 T } 

AK2 = v' 0,506 . T . AT = 0,071 T 
(24) 

5. For T = 1 day, compute B from equation (23) , .6.K ı and AKı from 

equation (24). 

6. Generate two sets of "n" uniformly distributed randam numbers, 

and compute K ı; .6.T and Kı1 AT as 

Kı ı AT = Kı.6.T + AK ı 

K ı; AT = KıAT - AKı 

KıAT- AKı 

or 

or 

Rıı> 0.5 

Rı;< 0,5 

Rı;> 0,5, Rı;> 0,25 • 

R ı 1 < 0.5 , R ı; < 0 .25 

R ı ı < 0,5 , Rı1 > 0.25 

R ı ı > 0,5, Rı1 < 0,25 

7. With the value of B determined in step 1, and K 11AT and Kı1AT va

lues determined in step 6, compute DO deficit from eql.Ycltion (22). 

8. Re peat steps 6 and 7 "m • times (m = 200) to obtain the proba

bility distribution of the DO deficit ~t the end of T = 1 day. 

9. Repeat steps 1 - 8 for different times of travel (e.g. T 

and 5 days) and obtain the DO sag curve. 

2, 3, 4 

W ith this analysis, the mean and 1 O % and 20 % cofidence curves 

of the DO concentration are plotted in Fig. 1, with the actual data supe

rimposed. The results agree extremely well with the field data, and are 

tabulated in Table 1. 

• [1 - r (Kı, !<ıl] / 2 = (1 - 0.5) / 2 = 0.25; where r (K ı, K2) = 0.5 is the 
assumed correlation coefficient between Kı and K2 . 
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TABLE : 1. Number of points below confidence limits 
for Sacrameoto River. 

Lower Canfidence Number of Actual percent Expected percent 
li mit points of points of points 

10 % 6 9.5 10 

10 % 15 23.5 20 

The total number of measured points in 63. 

CONCLUSION 

The randam walk model simulated by Monte Carlo techniques effici
ently determines the probability distribution of the dependent variable 
defined by a first order linear partial differential equation where the 
coefficients are normally distributed. 
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ATTERBERG LiMiTLERiNiN MiNiMUM DENEY 
SAVISI iLE BELiRLENMESi 

SU M MARY 

Sıtkı BURSALI ( *) 

Sırrı ÜLKÜ ( **) 

Laboratory classification of fine- grained soils depend primarily upon 
the results of Atterberg Limits. For correct classification these limits 
should be defined within an acceptable error. 

In this paper, by means of statistical methods Atterberg limits on vn
rious clay samples have been computed and analyzed in search of the ne
cessary minimum test number, and (i tests have been found as sufficient 
for correct determination of liquid and plastic limits within an error limit 
of 1 %. 

Similarly it will be said that testing 6 randamly chosen clay samplcs 
from a specific borrow area, can definitely deseribe that area with res
pect to its liquid and plastic limits. 

1.- AMAÇ: 

Zemin mekaniğinde ince daneli zeminierin laboratuvar sınıflandırması 
için gerekli deneyierin en önemlilerinden birisi Atterberg limitleridir. 
Plastisite tablosunu kullanmak için Atterberg limitlerinin bilinmesi geı e
kir. (Şekil 1) . 

Atterberg limitlerinin hatalı tayın edilmesi Şekil 1 'i kullanırken zemin 
sınıflandırmasında yanıimalara sebep olabilir. Bu yazıda zeminierin Atter
berg limitleri yönünden doğru olarak sınıflandırılabilmeleri için hata limit
leri ve buna bağlı olarak gerekli min. deney sayısı tartışılacak ve her cins 
kil için geçerli olmak üzere min. deney sayısı saptanacaktır. 

2.- YÖNTEM: 

DSi Araştırma Dairesi Zemin Mekaniği Laboratuvarında Yağ lıpınar 8 
301 kil numunesi üzerinde 9 kişi ikişer deney yapmak üzere PL için 18, 
LL için 21 değer bulunmuştur. 

(•) V. Müh. Dr. DSI Araştırma Dairesi 
( • •) Mü h. DSI Araştırma Dairesi 
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Şekil : 1 

Diğer taraftan (1) No. referansttı 5 ayrı Boğaz kili üzerinde, herbirin
den 10 deney yapılarak Atterberg limitleri tayin edilmiştir. 

DSi Araştırma Dairesi Zemin Mekaniği Laboratuvarında yapılan de
neyler için Random sayılar tablosu kullanılarak (2) hem PL, hem LL için 5, 
1 O, 15 random numune seçilerek bunlara ait ortalama Atterberg limitleri 
değerleri ve standart sapmaları hesaplanmış; ayrıca 18 ve 21 deney sonu
cuna göre de ortalama değerler ve standart sapmalar bulunmuştur. 

A. - incelenen deney sonuçlarına göre Atterberg limitlerini veren 
değerlerin standart sapmaları bütün hallerde 0,50 < S < 1,50 sınırları için
de kalmaktadır. 

B. - Bütün deneylerde l:ı.. p = x - ı,ı. olmak üzere l:ı.. p = 1 kabul 
edilmiştir. 

Burada x = yapılan deney sayısına göre bulunan aritmetik ortalama 
ı,ı. = gerçek aritmetik ortalama'dır. 

Gerçekten, bugünkü şartlarda Atterberg limitlerinin tayini deneylerin
de deney şekli, alet ve insan faktörü gözönüne alınarak yapılacak hatanın 
l:ı.. p = 1 olarak kabulü mümkündür. Bu husus gerek Araştırma Dairesi La
boratuvarında yapılan deneylerle,gerekse referans (1) deki kabullerle sap
tanmış bulunmaktadır. 

C. - Gerekli min. deney veya numune sayısının tesbiti için t dağılı

mından yararlanarak hazırlanmış olan Tablo ı (1), (3). (4) kullanılmıştır. 
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Tablo : 1 (3) 

Farklı Deney Sayıl arı na (n) Tekabül Eden 

Ap 
-

8
- Değerleri 

AP/ S Ap/ S 
% S Anlamlılık •;. 1 Anlamlılık 

n Seviyesi için Seviyesi için 

2 8.985 45 .013 

3 2.484 5.730 

4 1.591 2.920 

5 1.241 2.059 

6 1.050 1.646 

7 0.925 1.401 

8 0.836 1.237 

9 0.769 1.118 

10 0.715 1.028 

11 0.672 0.955 

12 0.635 0.897 

13 0.604 0.847 

14 0.577 0.805 

15 0.554 0.769 

16 0.533 0.737 

17 0.514 0.708 

18 0.497 0.683 

19 0.482 0.660 

20 0.468 0.640 

21 0.455 0.621 

22 0.443 0.604 

23 0.432 0.558 

24 0.422 0.573 

25 0.413 0.559 

26 0.404 0.547 

27 0.396 0.535 

28 0.388 0.524 

29 0.380 0.513 

30 0.373 0.503 

40 0.315 0.412 

60 0.256 0.344 

120 o o 
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3. - DENEY SONUÇLARI : 

Ku llanı l an deney sonuç ları aşağıda ver i lmiştir : 

1. - Yağ lapınar B 301 kil numunesine ait sonuçlar 

Tablo : 2 

Deney LL PL 
No. X; X; 

1 49,7 28,1 

2 48,6 25,0 

3 50,9 26,5 

4 50,9 24,9 

5 52,8 23,9 

6 49,9 29,4 

7 49,3 27,4 

B 49,6 29,3 

9 49,4 28,9 

10 48,9 28,4 

11 51 ,O 25,9 

12 51,2 29,1 

13 49,3 26,3 

14 48,6 26,0 

15 51,2 25,9 

16 48,4 28,2 

17 50,2 28,8 

18 51,5 25,5 

19 50,3 
20 50,0 
21 48,1 

s 1.196 1.740 

-
X 49,99 27,08 
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2. - 21 ve 18 deney içinden randam say ıl ar tablosuna göre (2) seçi
len 5, 10, 15 lik deney sonuçları : 

Tablo : 3 

Deney LL PL 
No. X; xı 

1 49.7 26,5 
2 49,9 27,4 

3 48,9 25,5 

4 49,9 27,4 

5 51 ,5 29,4 

-
X 49,98 27,24 

s 0,945 1.440 

Tablo : 4 Tablo : 5 

Deney LL PL Deney LL PL 
No. X ı X ı No. X; X ı 

1 51.5 29.4 1 49.4 26,3 
2 50,3 28,2 2 51 ,2 29,1 
3 48,9 25,9 3 50,3 29,4 
4 48,9 25,9 4 52,8 28,4 
5 50,0 28,1 5 50,9 28,4 
6 50,9 28,8 6 49,9 27.4 
7 49,9 27,4 7 48,6 25,5 
8 50,9 28,4 8 49,9 27.4 
9 50,9 28,4 9 50,0 28,1 

10 49,4 26,0 10 48.4 24,9 
11 - 49.3 25,9 

X 50,16 27,65 12 52,8 29.4 

s 0,902 1,272 
13 51 ,5 29.4 
14 49,7 26,5 
15 49,3 25,9 

X 50,27 27,73 

s 1,341 1,571 
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3. - ( 1) No. lu Referanstaki deney sonuçları 

Tablo: 6 

Paşabahçe Topser Topser 

Deney Kırmızı Kili Sarı Kili Kırmızı Kili Bentler Kaoleni 

No. LL PL LL PL LL PL LL 

ı 
PL 

X; X; X ı X ı X ı X ı X ı X ı 
------------

1 41.0 24.3 38.0 23 .6 38.5 22.3 69.5 29.9 
2 42.0 24.8 37.7 19.7 38.0 22.2 69.5 30.0 
3 41.5 23 .6 38.0 22.5 38.0 21.5 66.0 30.6 
4 42.7 23.7 37.5 21.9 37.0 22.3 68.5 32.1 
5 41.9 22.7 40.0 21.2 38.0 23.2 69.5 31.3 
6 42.1 23.3 39.0 19.4 39.0 22.0 68.0 30.6 
7 40.5 23.7 39.0 21.7 37.5 22.4 68.5 31.4 
8 40.6 23.2 40.0 19.8 38.0 22.6 68.5 31 .1 
9 40.1 25.8 40.0 22.0 38.0 22.6 69.0 33.3 

10 40.5 24.2 39.0 21.8 39.0 21.8 70.0 32.6 -------------
1 22.3 X 41.3 23.9 38.8 21.4 38.1 68.7 31.3 

----------
s 0.82 0.84 0.95 1.29 0.521 0.45 1.0B 1.05 

4. - DENEY SONUÇLARININ DEGERLENDiRiLMESi 

Kilyos Kili 
--

LL PL 

X ı X; 

73.0 42.0 
73.7 41.0 
73.9 42.0 
74.0 40.9 
74.0 40.5 
74.9 39.8 
74.1 42.2 
71.5 40.8 
74.5 41 .1 
76.0 40.7 

73.9 41.1 

1.10 0.72 

Gerekli min, deney sayı s ını tesbit ederken fazla sayıda deney yap
manın bulmak istediğimiz ortalama değerine şekilde etk i l edi ğin i incele
mekte fayda vardır . Bu amaçla Yağ lı pı nar B 301 Kili üzerinde yap ıl an de
ney sonuç l arından ve randam seçilen sonuçlardan yararlanarak deney 

sayıs ı na göre x'nın değ i ş im i LL ve PL haller i için Şekil 2 de grafik olarak 
gösteril miştir . Şek il 2 incelenirse deney say ı sın ı n artı ş ı ile ortalama de
ğerlerde bariz bi r değ i şik li k o lmadığı ve artan deney sayrlarına karş ı bu

lunan x ların bi rb ir ine çok yakın olduğu görülmekt edir. Nitekim LL hali için 
min ve max. değerler 49,98 ve 50,27: PL ha li için 27,08 ve 27,73 t ür. Üste
l ik bu min. , ve max. değerler aras ı ndaki fark daha önce işaret edilen 
D. p = 1 limiti içinde ka l maktad ı r. Bu durum Atterberg limitlerinin tayi
ninde min. numune sayısı ile çalışmanın ortalamalar yönünden bir sakın

cas ı olmadığ ın ı ayrıca doğrulamaktadır. Diğer t araftan Tablo 2 - 6'da veri
tı.p 

len deney sonuç l arından yararlanarak D. p = 1 al ı nmak suret iyle s 
değerler i hesaplanmış ve Tablo 1 den, % 5 anlamlılı k seviyesi için her de-
ney grubuna t ekabül eden min. deney sayıl a rı hesap l anmıştır . Min. deney 
sayıları ile st andard sapmalar a rasındaki yakın iliş ki gözönünde t utularak 
Atterberg limitleri için Tablo 2-6 dan son satırl arda verilen standart sap
malarfa yukarıda hesapfandığına işaret olunan min. deney sayıla rı arasın

da bir bağıntı aranmıştır. (Şekil 3) . rı < 10 bölgesi için : 
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rı = 6.8 S bağıntısının geçerli olduğu görülmektedir. Bu bağıntı 

0,50 < S < 1,50 değerleri için 4 < n < 1 O sonucunu vermektedir. Tablo 
1 den : 

x~ 
$0.6 

~·· 
-

50.2 

~---

49.8 

~.6 

49.4 

~ 
'&1.0 49.2 

~ 
49.0 

n = 4 

~ 

için 

tO 

Şekil : 2 

Ap 

s 
1,591 

n = 10 için 
.Ap 

s 0,715 olduğu görülmekte-

dir. ilk yaklaşım olmak üzere standart sapmanın ortalama değeri S = 1.00 
kabul edilirse 

n 

n 

4 

10 

için 

için 

Ap 

.Ap 

1,59 

0,715 

.A p'nin 1 'den büyük değer almaması için 

-

n = 6 seçilirse ~ = 1,05 olduğundan (Tablo 1) s 
S = 1.00 için p = 1,05 bulunur. 

bulunur . 

Atterberg limitlerinin tayini için bütün numunelerde min. deney sayı
sını n = 6 kabul ederek, max S = 1,50 için (Şekil 3) .A p'nin değerini bu
lalım: 
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Şekil : 3 

Görülüyorki n = 6 halinde en büyük dağılmayı veren numunelerde 
Ap = 1 yerine Ap = 1.5 olmaktadır. Buna mukabil min S = 0.50 için : 

~ = 1.05 ; Ap 0,50 
0.50 

değerini alır . Bu nedenle Atterberg limitlerinin tayininde her numune için 
ayrı bir istatistik analiz yapmak yerine, 0,50 < S < 1,50 ve 4 < n < 10 
olmasından yararlanarak 6 deney yapmakla yetinilebilir. Bu takdirde stan
dart sapması 1.50 olan deneylerde max. Ap = 1.5 olacak, bunun dışında 
genellikle Ap ~ 1 hali mevcut olacaktır . 

5.- S O N UÇ: 

Zemin tanımlanmasında önemli bir faktör olan Atterberg limitlerinin 
deneysel olarak tayininde Ap = 1 ve % 5 anlamlılık seviyesi için min. 
deney sayısının n = 6 olarak kabu l edi lebilir. Aynı şekilde belli bir ariyet 
sahasında nalınan malzemenin Atterberg limitlerini tesbit etmek için , bu 
alandan gelişigüzel (random) seçilmiş 6 numune üzerinde deney yapı lması 
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yeterlidir. Deney sayısının arttırılması halinde ortalama değerlerin değişi· 
minin Ap = 1 aralığı içinde kalmas.ı da min. deney sayısı ile çalışmanın 
yeterliğini doğrulamaktadır. 

SiMGELER 

LL Likid limit 

PL - Plastik limit 

Pl Plastisite indeksi 

s Nümunenin (Sample) standart sapması 

X - Numunenin aritmetik ortalaması 

(.L Yığının (Population) aritmetik ortalaması 

X ı - i sayılı deney (Nümunenin elemanları) 

n Gerekli ınin. deney sayısı. 
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