K-REA
DAYANMA YAPISI TASARIMI

Yatak Katsayısı Metodu kullanılarak İksa Hesabı
Kullanıcı dostu ve interaktif bir program olan K-REA
en son Windows® sürümlerine göre tasarlanmıştır.
Programla iksa yapısı analiz
edilebilmektedir (diyafram duvar,
palplanş, berlin duvarı-soldier-pile walls):
 Yatak katsayısı
hesap yöntemi kullanılmaktadır
(elasto-plastik zemine oturan kiriş);
 Proje yapım aşamaları programda
dikkate alınabilmektedir.
K-REA kullanışlı sihirbazlar ve kapsamlı
sonuç dosyaları gibi eşsiz özellikler
içermektedir,

K-REA başlangıç durumunu (duvar inşaatı) ve
projedeki farklı safhaları 15 farklı tipte
modellemeye imkan tanır; örneğin:
 Yatay destek veya öngermeli ankraj imalatı;
 Kazı veya dolgu (Duvarın her iki tarafında),
topuk imalatı;
 Su seviyesi değişimi ve hidrolik eğim;
 Zeminde veya duvarda sürşarj: düşey veya
yatay sürşarj, ilave moment;
 Dönen yay (rotation spring);
 zemin veya duvar özelliklerinin değişimi;
 maksimum basınç uygulaması;
 yük azaltımı örneğin berlin duvarı uygulaması
Her tip model için tanımlanan parametreler şematik
diyagram üzerinde gösterilmektedir.

Kullanıcı dostu arayüz:
 Farklı aşamalar arasında kolayca arama
y yapabilme;
 Birimleri sistematik olarak belirten etkileşim
kutuları
 Her aşama için duvarın, zemin tabakalarının
ve etkilerin grafik olarak görüntülenmesi;
 Hesap sonuçlarının grafik ortamda
görüntülenmesi.

Sihirbazlar:
 Balay, Schmitt ve Chadeisson’a göre
yatak katsayısı değerleri;
 E. Absi & J. Kerisel’e göre aktif ve pasif
toprak basıncı katsayıları;

Sonuçlar:
 Her bir aşama için;
deplasman, moment ve kesme
kuvveti ve toplu zarf grafikleri;
 Aktif ve Pasif Toprak basıncı;
 Aktif ve Pasif Su basıncı;
 Sınır/mobilize olan toprak
basıncı katsayısı değeri
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Reference for Chadeisson curves: paper from A. Monnet, RFG n° 66 (1994)

 Coulomb ve Rankine formüllerine göre
aktif ve pasif yatak basıncı katsayısı .

