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ÖZ

Üzerinde yaşadığımız zeminlerin sınıflandırılması yerbilimleri için önem arz
etmektedir. Zeminlerin sınıflandırılmasında en çok kullanılan doğrudan ilgili
parametrelerin bir arada değerlendirilmesi metodu olmasına rağmen bu zaman alıcı bir
işlemler dizisidir. Literatürde Afet İşleri genel müdürlüğü tarafından zemin
sınıflandırılması için oluşturulmuş bir tablo bulunmaktadır. Zeminlerin sınıflandırılmasında
bu tablo esas alınmaktadır. Sınıflandırma yapılırken bu işlemleri esnek olarak yapabilecek
Mamdani bulanık mantık yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada bulanık mantık ile elde
edilen sınıflandırma sonuçları ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemleri (C.B.S.) kullanılarak zemin
sınıflandırma haritası oluşturulmuştur. Bu sayede yapılaşma öncesi hayati önem taşıyan
zemin sınıfı bilgileri harita ortamında kolaylıkla kullanılabilmekte ve çalışmalara yön
vermekte fayda sağlamaktadır.

ABSTRACT In earth science soil classification, which we stay on is very important.

Directly evaluation of involved parameters is the most using method in soil classification
but this method loses much time. Literature has a table composed by Disaster Works
General Directorship for soil classification. In soil classification take into consideration this
table. Making classification using Mamdani fuzzy logic methods who make classifications
are flexibly. In this study we make soil classification map using G.I.S. (Geographical
Information Systems) with results of fuzzy model. So most important classification
information’s using simply on map and useful direct the works.

GİRİŞ
Üzerinde yaşadığımız zeminlerin sınıflandırılması bu zeminler üzerinde doğru yapılaşma
yapabilmek için önem arz etmektedir. Bu nedenle afet işleri genel müdürlüğü tarafından
zemin sınıflaması için zeminin dinamik elastik özelliklerine göre bir tablo hazırlanmıştır.
Zemin için yapılan tüm sınıflandırmalarda bu tablo bize zeminin türü hakkında bilgi
vermektedir.[Tablo1]

Yapılan sınıflandırmaya göre zemin 4 ana sınıfa ayrılmıştır.Bu sınıflar Z1-çok sert, Z2-sıkıkatı, Z3-orta-sıkı ve Z4 gevşek-yumuşak zeminler olarak ayrılmaktadır.[Tablo1]
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Tablo-1. Deprem Yönetmeliğine Göre Zemin Sınıflamaları
Zemin Cinsi

Vs (m/sn)

Gs Kayma Modülü

Z1-Çok Sert

>700

>10000

Z2-Sıkı- Katı

400-700

3000-10000

Z3-Orta Sıkı

200-400

600-3000

Z4 -Bozuşmuş Gevşek Yumuşak

<200

<600

Genel olarak zemin sınıflamasında kullanılan dinamik zemin parametreleri sismik dalgalar
yardımıyla elde edilen hız bilgilerinden türetilmektedir. Hız bilgileri ve bu bilgilerden
türetilen parametreler zeminin sınıfına göre farklılık göstermektedir. Özellikle yapılaşma
konusunda bu bilgiler bize ışık tutmaktadır. Son yıllarda her alanda olduğu gibi
yerbilimleri alanında da çeşitli konularda yapay sinir ağları (YSA), Mamdani ve Sugeno
bulanık mantık yaklaşımları gibi modeller kullanılmaya başlanmıştır. Zemin
sınıflandırmasına yönelik yapılmış çalışmalar olmakla beraber literatürde bu konuda
bulanık mantıkla yapılmış bir örnek bulunmamaktadır [1]. Çalışma kapsamında Mamdani
bulanık
mantık
yaklaşımı kullanılmıştır.
Bu
yaklaşım
metoduyla
zeminlerin
sınıflandırılmasında kullanılan Vs kayma hızı ve Gs kayma modülü parametrelerine göre
modelleme yapılmıştır ve bu model sonucu türetilen değerler ile zemin sınıflama haritası
oluşturulmuştur. [Şekil 1]

Bulanık Mantık Modeli ile Zemin Sınıflamasının Yapılması
Mamdani Metodunun Uygulanması ve Sonuçları
Bu çalışmada sismik zemin etütleri ile elde edilen Vs (m/sn) kayma dalgası hızı ile Gs
(kg/cm2)kayma modülü değerleri girdi, Z zemin türü ise çıktı olarak kullanılmıştır.Vs ve
Gs girdi parametreleri kendi içlerinde 4 ayrı üyelik fonksiyonu içermektedir.Her bir üyelik
fonksiyonu farklı bir Z zemin sınıfına denk gelecek şekilde ayrık olarak
tasarlanmıştır.Ayrıca Z zemin türleri çıktı parametresi de yine kendi içerisinde 4 ayrı
üyelik fonksiyonu içermektedir ve bu alt kümelerin her biri en sağlam zeminden en zayıf
zemine doğru Afet işleri genel müdürlüğünce tanımlanmış 4 farklı zemin tipini temsil
etmektedir.Şekil 2 a ve b de sırasıyla Vs ve Gs girdi parametreleri görülmektedir.

Şekil-2a. Vs girdi parametresi tasarımı
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Şekil-2b. Gs girdi parametresi tasarımı

Bu çalışma Vs ve Gs değerlerinin arasındaki ilişkiden yararlanılarak oluşturulan zemin
sınıflarının alt ve üst limit değerlerinden yola çıkılarak kurallar tanımlanmıştır. Örneğin
“eğer Vs z1 ve Gs z1 ise zemin sınıf türü Z z1 ‘dir” şeklinde kurallar tanımlanmıştır.
Zemin sınıflandırmada kullanılan bulanık yaklaşım kuralları Tablo2‘da verilmiştir. Bulanık
yaklaşımda, bulanık kural tabanındaki tüm olası kurallar dikkate alınarak girdilere karşılık
gelen çıktılar üretilir.

Şekil-3. Z çıktı parametresi tasarımı

Şekil-4. Zemin sınıflandırma Mamdani model yapısı
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Tablo-2 Zemin sınıflandırmada Vs ile Qs arasındaki ilişkiyi gösteren bulanık yaklaşım
kuralları. (Z1= Sağlam, Z2=Orta Sıkı, Z3=Gevşek, Z4=Bozuşmuş )

Bulanık mantık yaklaşımı ile oluşturulan kurallar ile 190 adet data sınıflamaya tabi
tutulmuş ve sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Coğrafi Bilgi Sistemleri
kullanılarak zemin sınıf haritası oluşturulmuştur. [Şekil 5]

Şekil–5. Adapazarı 2. tabakaya ait Kayma Dalgası Hızı (Vs) ve Kayma Modülü değerleri
kullanılarak elde edilen zemin sınıfı modellemesi haritası

SONUÇ
Bu çalışmada Mamdani bulanık mantık modeli kullanılarak oluşturulan kurallar ile 190
adet dataya zemin sınıflaması uygulanmıştır.Sonuçlar Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak
haritalanmış ve böylece Adapazarı merkez bölgesine ait zemin sınıflama haritası
oluşturulmuştur. Bulanık mantık modellemesi çok sayıda datanın kısa sürede ve doğru bir
şekilde sınıflandırılmasını mümkün kılmaktadır. Literatürde zemin sınıflaması konusunda
çalışmalar yapılmış olmasına karşın bulanık mantık ile bir uygulama yapılmamıştır. Elde
edilen sayısal sonuçların haritalanabilmesi ile görsel anlamda yorumu kolaylaştırıcı
materyaller elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Birçok alanda kullanılmaya başlanan
bulanık mantık uygulamaları yerbilimleri için de oldukça kullanışlı olduğu ve yeni
uygulamalara açık olduğu görülmüştür
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