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Afet Acil Yönetimi (AFAD ) Başkanlığı tarafindan Ulusal Deprem Araştırıma Programı (UDAP)
kapsamında desteklenen, yürütücülüğünü yaptığım "İstinat (klasik konsol ve toprakarme)

duvarlarına etkiyen dinamik yüklerin belirlenmesine" adlı ve UDAP-Ç-I9-08 kodlu proje

kapsamında ekte teknik özellikleri verilen " ladet sarsma tablası ve l adet veri toplama sistemi
(sensörler ile birlikte)" seti alrmrnın gerçekleştirmesi için gereğini saygılarım|aarz ederim.
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Adres:
Gazi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Maltepe-Ankara

Eki:

l (bir) adet sarsma tablası ve l (bir) adet veri toplama sistemi (sensör ile birlikte) teknik

şartnamesi (3 sayfa)
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1 Adet Sarsma Tablası ve 1

1-Sarsma Tablası

adet Veri Toplama Sistemi (Sensörler ile birlikte)
Teknik Şartnamesi

l. Sistemin tahrik mekanizması servo motor olmalıdır. Herhangi bir hidrolik bileşen
içermemelidir.

2. Sarsma tablası ile alt tabla arasında düşük sürtünmeli hareketi sağlayan lineer yataklı rulman
sistemi bulunmalıdır.

3. Sarsma tablası üzerinde tabla düzleminde her iki yönde eşit aralıklarla konumlandırılmış
montaj delikleri bulunmalıdır.

4. Alt tabla boyutlan en fazla250x250 cm olmahdır.
5. Ust tabla boyutlarr en az2O0x200 cm olmalıdır.
6. Alt ve üst tabla, gerekli mukavemet değerlerini karşılayacak et kalınlığına ve sehimi

.engelleyecek konstrüksüyon yapısına sahip olmalıdır.
7. Ust tablanın ağırlığı haricinde, tabla üzerine konulan 5 tonluk bir kütleyi l g ivme ile

hareket ettirebilecek tahrik kapasitesine sahip olmalıdır.
8. Hareketli tabla tahriğinde kullanılacak olan vidalı mil sisteminin dinamik yük kapasitesi en

az 13 tonf değerinde olmalıdır.
9. Sarsma tablasının devrilme moment değeri en az l l0 kNm olmalıdır.
l0. Tabla hareket kapasitesi +20 cm (toplamda 40 cm) olmalıdır.
l l. Tabla yatayda 650 mm/s hıza kadar çıkabilmelidir.
l2. Pozisyon geri besleme hassasiyeti 2.5 mikron veya daha iyi olmalıdır.
l3. 0 - 30 Hz çalışma frekans aralığına sahip olmalıdır.
l4. Sistemde güvenlik amaçlı sarsma tablası limit değerlerinde 2 adet manyetik limit switch

kullanılmalıdır.
l5. Hareket kontrolörü l6 bit çözunürlüğünde analog çıkışa sahip olmahdır.
l6. Hareket kontrolörü deplasman geri beslemesi için sayısal enkoder ve analog girişlere sahip

olmalıdır.
l7. Hareket kontrolörü, bilgisayara ethernet üzerinden bağlanabilmeli ve PC yazılımı ile tüm

sistem kontrol edilebilmelidir.
l8. PC yazılımı Windows XP ve sonrası işletim sistemlerinde çalışabilmelidir.
l9. PC yazılım üzerinden teorik olarak sonsuz uzunlukta deprem ve profil verisi tanımlanarak

kes int i s iz o l arak tablay a etki ti ri l e b i l m e l i d i r.

20.PC yazılımda sinyal üretme menüsü bulunmalıdır. Bu menü kullanılarak sinüs, üçgen,
testere dişi, kare tipinde dalgalar; sinüs tabanlı genlik veya frekans taraması, gürültü (white
noise) sinyalleri vb. uygulamar oluşturulabilmelidir.

2l. Sinyal üretme menüsünden tanımlanan farklı tipte sinyaller uc uca eklenerek yeni sinyaller
oluşturulabi lmelidir.

22.PC yazılımı, daha önceden kayıt edilmiş deprem dosyaları veya metin tabanlı dosyalardan
ivme-deplasman verilerini okuyabilmeli ve bu profilleri tablaya uygulayabilmelidir.

23. PC yazılımı dosyadan okuduğu profiller üzerinde ölçekleme yapabilmelidir.
24.PC yazılımı, ivme-zaman verilerinin integralini alarak hız ve deplasman grafiklerini

çıkartabilmelidir. İntegrasyon aşamalarında seçime bağlı olarak taban değer düzeltmesi ve

fi ltre uygulayabilmel idir.
25. PC yazılımı, sinyal üretme menüsü veya dosya yüklemeleriyle oluşturulan profillere ait tüm

ayarlan (filtre, ölçekleme vs.) proje olarak kaydedebilmelidir.
26. PC yaziımı, tablaya uygulanacak harekete ait ivme-zaman, hız-zaman, deplasman-zaman,

FFT ve Response Spectrum grafiklerinin hem orijinal hem de ölçekleme-filtreleme vs.

sonrası oluşmuş hallerini göstermelidir.
27.PC yazılımı, veri toplama kanallarından gelen verilerle ilgili kanal seçimi, kalibrasyon,

filtreleme vb. işlemlere izin vermelidir.
28. PC yazılımında veri toplama kanallarına bağlı sensörler için kalibrasyon menüsü olmalıdır.
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Menüde ivmeölçer, deplasman ölçer, yük hücresi, gerinim pulu gibi sensörler tanımlı
olmalıdır.

29.PC yazı|ımı ile uygulanacak depem kaydı için Response Spectrum sınır değerleri
girilebilmeli ve yazılım, uygulanacak ivme-zaman serisinin response spectrum grafiğini
sınır değerlerle birlikte aynı grafikte gösterebilmelidir.

30. PC yazılımında, noktadan noktaya ve standart sinüs hareketleri ana ekrandan kolayca
uygulanabilmelidir.

3l. PC yazılımında uygulama sırasında tablası ivmesi, tabla deplasmanı ve veri toplama
kanal larından gel en veri ler gerçek zamanlı olarak görüntülenebi l mel id i r.

32.PC yazılımı, uygulama sonrasında verilen ve alınan sinyallere ait ivme, deplasman, FFT ve
Response Spectrum grafiklerinin karşılaştırılabileceği grafikIer içeren sonuç ekranını
otomatik olarak göstermel idir.

33. PC yazılımı, uygulama sırasında otomatik olarak veri kaydı yapmalıdır. Her uygulam aya ait
veriler ayrı bir dosyaya kayıt edilmelidir.

34. Sarsma tablası sistemi aşağıdaki performans kriterlerini sağlamalıdır:

Ozellik Değer Birim

Hareket Boyu +20 cm

Maksimum ivme +2 o

Maksimum Hız 650 mm/sn

Payload 5

2,5

Ton @ 1g

Ton @29

2-Yeri Toplama Sistemi (Sensörler ile birlikte)

Dinamik veri Tonlama sistemi

l. Hem sahada ve laboratuvarda yapılacak ölçümlerde kullanılabilmelidir.

2. DC l2V ya da AC 220 V ile çalışabilmelidir. 220V AC - l2 V DC adaptörü yanında
verilmelidir.

3. 8 adet analog giriş kanalı olmalıdır.

4. 24 bit çözünürlükte analog-dijital çevrim yapabilmelidir.

5. Bilgisayara Ethernet TCP/IP üzerinden bağlanabilmelidir.

6. Kanal başına 2kHz hızla veri toplayabilmelidir.

7. Tüm analog kanallarından eş zamanlı ömekleme alabilmelidir.

8. Sensör bağlantı konektörleri itme-çekme türünde yuvarlak kilitli ve IP67 koruma sınıfında
olmalıdır.

9. Her bir kanalından +5V, +l2V ve -l2V sensör besleme gerilimi sağlayabilmelidir.

lO. İstenmeyen yüksek frekanslı gürültüleri bastırmak amacıyla anti-aliasing ve alçak geçirgen
fi ltreye sahip olmalıdır.

ll.Force Balance, MEMS tipte ivmeölçerler, DC tip LVDT'ler, basınç sensörleri vb. gerilim

ç ıkışl ı sensörler direkt o larak cihaza bağ lanabi l me l idir.

12.Tam köprü gerinim pulu (strain gauge), yük hücresi (load cell) ve gerinim tabanlı tüm

sensörler ile doğrudan uyumlu olmalıdır.
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!ı l3.Çeyrek ve yarım köprü gerinim pulu (strain gauge) bağlantısı, uygun köprü tamamlama
ün itesiyle birl ikte sağlanabi lmelidir.

l4. IEPE/ICP tip sensörler, uygun çevirici kullanılarak cihaza bağlanabilmelidir.

l5. Sarsma tablasının kontrol edildiği yazılıma veri yollayabilmelidir.

l6. Dinamik ölçüm aralığı en az |38dB olmalıdır.

l7. Bilgisayardan bağımsız, kendi hafizasına kayıt özelliği olmalıdır.

l8. Cihaz üzerine USB-Flash Memory takılabilmelidir.

l9. Dijital sinyal işleme özelliğine sahip olmalıdır (oversampling / downsampling / decimation /

sayısal filtre)

20. Cömülü Linux işletim sistemine sahip olmalıdır.

2l.Her bir kanal için 8 kata kadar farklı kademelerde sinyal zayıflatma ve l28 kata kadar farklı
kademelerde sinyal yükseltme özelliğine sahip olmahdır. Bu değer yazılımsal olarak
ayarlanabilmelidir.

22.Kanal giriş aralığı +l5 V olmalıdır. Zayıflatma ve yükseltme kademeleri ile +lSV'tan +l70
mV'a kadar farklı seviyelere ayarlanabilir olmalıdır.

İvme ölcer (4 adet):

l. İki eksende ölçüm yapabilmelidir.

2. Ölçebileceği en yüksek titreşim düzeyi en azl2golmalıdır
3. OHz - l000Hz frekansları aralığında çalışabilmelidir.
4. Sensörün iç gürültüsü 201ıgl"lHz veya daha iyi olmalıdır.

5. IP67 kutulamaya sahip olmalıdır.

6. Sensör kutusu üzerinde hazır montaj deIikleri bulunmalıdır.

7 . Veri toplama sistemine uygun en az 3 metre bağlantı kablosuna sahip olmalıdır.

Toprak Basınç Ölçer (4 adet)

l. 200 kPa ölçüm kapasitesine sahip olmalıdır.

2. l0 V'a kadar besleme gerilimi ile çalışabilmelidir.
3. Dış çapı 50 mm'den büyük olmamalıdır.

4, Dinamik ölçümler için uygunluğuna dair test raporu verilecektir.

5. IP67 koruma sınıfına sahip olmalıdır.

6. Veri toplama sistemine uygun en az 3 metre bağ|antı kablosuna sahip olmalıdır.
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