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Öz Kelimeler : Radyoaktif izleyici - Eş radrasyon eğrisi - Gamametre - Kum 
hareketi 

Özet : YD4 drenaj kanal ı ağzında, dolmayı önleyecek tedbirlerin 
tespitine esas olmak üzere, ağızın denize açıldığ ı yerdeki 
kum hareketi radyoaktif izotop kullanarak izlenmiştir. Rüzgar 
yönü ile kum hareketi yönü arasında yakın bir benzeme 
görülmüş ve hareketin yönü saptanmıştır. 

Yayınlandığı Yer: TEKNiK BÜLTEN - ŞUBAT 1971, 
Say ı : 21 Sayfa 23 -lzge ERTAN 

Öz Kelimeler : Etken Debi, Sürüntü maddesi taşınımı, EBiM Programı 

Özet : Nehirle ilgili problemler incelenirken hidrografın tümü ile 
çalışmak genellikle pratik olmamaktadır. Bu bakımdan ince
lenecek hadisede en önemli rolü oynayan ve • Etken Debi· 
cdı verilen debinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Sü· 
rüntü maddesi taşınımı konusunda ve nehre hidrografın ver
diği rejimi veren Etken debilerin nasıl hesaplanacağ ı izah 
edilmekte::lir. Ayrıca bu iki halde Etken Debinin hesaplan
ması için bir EBiM programı verilmiş ve nümerik bir misal 
çözülmüş1 ür. 

Yayınlandığı Yer : TEKNIK BÜLTEN - ŞUBAT 1971, 

Sayı : 21 Sayfa 5- 22 Vedat BAŞAK 
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DSi'de görevli teknik personelin hemen hemen hepsi kayıtlı olduk
ları ihtisas odasının teknik mecmualarına abone oldukları gibi, DSi'nin 
gene teknik konularda yayın yapan bir bülten ve bir dergisini de munta
zaman almaktadırlar. Büyük bir çoğunluğun da yabancı dilde bir veya 
birkaç mesleki mecmuayı takip ettiği bilinmektedir. Bu gün bütün dün
yada bir hafta içinde yayınlanan teknik makalelerin sayısı 30.000 i aşmış 
bulunmaktadır. 60 çeşitli dilde yayınlanan bu makalelerin hepisinin be
lirli bir konuda ihtisaslaşmaya yönelmiş bir kişiyi ilgilendirmeyeceği açık
tır. Ancak şahsi kutüphanelere giren makalelerin sayısı gene de küçüm
senemeyecek kadar fazla olabilmektedir. 

Muntazam olarak gelen ve şahsi kütüphanelere giren bu makalele
rin arandığı zaman bulunabilmesi için hemen hemen her şahıs özel bir 
metod uygulamaktadır. Bu, genellikle elde mevcut imkan ve zamana göre 
değişmekte ise de genellikle lüzum halinde makalelerin teker teker el
den ve gözden geçirilmesi şeklinde olmaktadır. 

Yayın kurulumuz bu konuda okurlarına yararlı olabilmek gayesiyle 
uygulamasını en basit olarak gördüğü ve teknik yayın yapan ülkelerce 
her geçen gün daha fazla ilgi gören ve gene her geçen gün daha çok sayı
da yayın organlarınca benimsenen bir «makale arşivleme ve arama» 
metodu tavsiye etmek ve Teknik Bülten'de uygulamak kararını almış 
bulunmaktadır. 

Makale arşivlema ve arama metodu şu ana guruplardan teşekkül 

edecektir: 
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ÖZET KARTI: 
Her özet kartı dört kısımdan oluşacaktır: (Örnek 1) 

ÖRNEK: 1 

ÖZ Kelimeler 

Özet 

76 

Uçucu kül - Kar eritilmesi Buz eritilmesi - Taşkın hafiflet il
mosi - Güneş enerj isi sağurulması 

Termik santrc:llardan ç ı k::m uçucu külün güneş enerjisi so
ğurma özelliğin i n t espi ti için düşünülen alet ve yapılan la
bcrntuvar çalışmalo rı ta nıtılmııkta, üzerine uçucı.ı kül ser
pilmiş k::ır ve buzun erime hızı nın artışını tespit eden arazi 
dcn::ylcri ::ınlatı l m::ı!<t.,dır . Metodun, kar erimesi ile hasıl olan 
r·ı·ışı, y::ığmur i le hıısıl olo:n yı:ğ ıştan zyırar<ık taşkın debisinin 
pik dcQcrini ::-zalt:ıbiloccğ i f ikri ortaya atılmaktad ır. 

Yayıniondığı Yer : TEV.NiK BÜLTEN - EYLÜL 1969, 

S;:ıyı : 17 Sayf:ı 1 - 18 V. SAYMAN - S. KOCAÇlTAK 



a) Üst sırada, makalenin içindekileri belirleyebilecek nitelikte se
çilmiş ((Öz Kelimeler»: Öz kelimelerin adedi, makalede adı geçen alet, 
edavat, düşünce, işlem v.s. ile ilgili olarak az veya çok olabilecektir. Ma
kalenin yazarı tarafından seçilecek öz kelimelerin teknik lisanda herkes 
tarafından kullanılan kelimeler olması, arandığı zaman kolay bulunabilme
le;ri yönünden tercih edilmelidir. 

b) Öz kelimelerin altında özet: Birbirinden bağımsız öz kelimele
rin makaleyi bütünüyle tanıtmaya yetmeyeceği nedeniyle makalenin ya
z~ rı tarafından, kısa cümleler ile yapılmış bir özeti yazılacaktır. Özet ha
zırlanmasında, makalenin en iyi tarif edilmiş olmasına itina edilecektir. 

c} Alt sırada bibliyografik bilgi : verilecektir. Makalenin adı, ya
zarı, yayınlandığı organının adı, yılı, sahife numarası yazılacaktır . 

d} Sağ üst köşede kayıt sıra numarası : Arşivlenen makalelerin 
<lrşiv kayıt numaraları sağ üst köşedeki özel yerine yazılacaktır. 

Özet kartı Teknik Bülten'in her sayısında o sayıdaki makaleler için 
tertiplenerek basılı halde okuyucuya sunulacaktır. 

ÖRNEK: 2 

Uçucu kül 

o 1 2 3 4 s F- 7 8 s 

76 

ÖZ KELiME KARTLARI 

Özet kartlarının üst kısmında sıralanan her yeni öz kelime için, oku
yucu, bir öz kelime kartı açacaktır. (Örnek 2}. Öz kelime kartına, özet 
kartındaki numara işlenecektir. Bir makale için yazarı tarafından kaç tane 
öz kelime verilmiş ise, özet kartın numarası o kadar öz kelime kartına 

ayrı ayrı işlenecektir. 
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Her hangi konuda arşivinde makale olup olmadığını arayan bir kişi 

aşağıdaki şekilde hareket edecektir. 

- Aradığı konuyu tarif edecek öz kelimelerin neler olabileceğine 

karar verecek, 

- Bu kelimelere ait öz kelime kartlarını bulup çıkaracak, 

- Öz kelime kartlarında numaraları yazılı özet kartlarını bulacak, 

- Özetleri okuyarak işine yarayacak makaleleri seçecek ve sağ üst 
köşedeki numara yardımı ile arşivden çıkaracak. 

Bültenin 17. sayısındaki cıUçucu Kül ile Kar ve Buz Eritilmesi» adlı 

makaleyi ele alalım: 

Bülten tarafından basılı olarak verilecek özet kartı örnek 1 de gö
rülmektedir. 5 adet öz kelime seçilmiştir. Kalın olarak yazılmış öz kelimeler 
konuyu en yakından ilgilendiren kelimelerdir. Okuyucu tarafından her öz 
kelime için bir tane olmak üzere bu makale için 5 adet öz kelime kartı 

açmak gerekecektir. Özet kartı numarası bu kartların her birine ayrı ayrı 
örnekte görüldüğü şekilde işlenecek ve alfabetik sıraya göre tasnif edi
lecektir. 

Görüldüğü gibi, özet kartları yayın organınca hazırlanarak verildiği 
takdirde okuyucuya sadece bu kartları keserek sıralayıp numaralamak ve 
öz kelime kartları açarak özet kartına verilen numarayı işlernek kalmak
tadır. Özet kartı olmayan makaleler için okuyucunun biraz daha zaman 
harcayarak kartı bizzat hazırlaması gerekecektir. 

YAYlN KURULU 
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ETKEN DEBi 
(Dominant Discharge) 

SU M MARY 

Vedat BAŞAK 
lnş. V. Müh. 

DSI Araştırma Dairesi Başkanlığı 

The river discharge changes with the amount of rainfall and variati
ons of weather temperature in its drainage area. O = f (t). This relati
onship can be obtained from the hydrograph which changes from year 
to year. lt is not always possible, howver, to refer to the hydrograph 
in studies of river problems. For this reason, the discharge which demi
nates the subject of the problem is taken. 

The assumption made to reduce the amount of calculations and the 
results obtained with this assumption must be close enough to reality. 
This is the main idea of dominant discharge. 

From this assumption we conclude that every subject has a different 
dominant discharge. In this paper, the writer tries to explain how to 
derive the dominant discharge for sediment transportation problems 
form the river regime point of view. 

A nurnerical example is given and it is shown how to calculate the 
dominant discharge in two different ways by computer. 

ÖZ ET: 

Nehir debisi, drenaj alanındaki yağış ve ısı değişimleri dolayısiyle 

zamana göre değişkendir. O = f (t). Bu bağıntıyı bize hidrograf verir. 
hidrograf yıldan yılan da değişkendir. Nehirle ilgili herhangi bir problem 
incelenirken hidrogaafın tamamı ile çalışmak genellikle mümkün değil

dir. Onun için konunun karakterine bağlı olarak, hadisede en hakim rolü 
oynayan debi (Etken Debi) * seçilerek konu incelenir. Fakat hesapları 

basitleştirici bir kabul yapılırken, bu kabule istinaden elde edilecek so
nuçların da hakikate mümkün mertebe uygun olması gerekir. O halde 

c•ı Etken Debi deyimi ingilizcede ·Dominant Discharge• karşılığı olarak kullanılmıştır. 

5 



etken debi, hakikatte mevcut olmayan fakat onunla çalışılması, hesap 
yapılması kolay ve elde edilen sonuçlar hakikate çok yakın olan bir de
bidir. 

Bu esastan hareket edildiğinde, incelenecek konuya göre etken debi
nin değişmesi gerekir. işte bu makalede sürüntü maddesi taşınımı ve ne
hir rejimi yönlerinden etken debinin nasıl tayin edilmesi gerektiğini izah 
etmeye çalışacak ve bir nümerik misal vererek Computer yardımı ile 
her hal için etken debiyi hesap edeceğiz. 

G jR i Ş: 

Tabiatta bütün bir yıl boyunca sabit bir debi ile akan hiç bir nehir 
mevcut değildir. Drenaj alanındaki yağış ve kar erimelerine bağlı olarak 
debi daima değ i ş ir. Zamana bağlı debi değişimini hidrograf verir. Nehir
le ilgili herhangi bir konu incelenirken hidrografın tamamını nazarı iti
bara almak ekseriya mümkün değildir. Max. debi, ortalama debi, min. 
debi v.s . alınır. Böyle bir kabule istinaden elde edilen sonuçların ne de
receye kadar kabili tatbik olduğu ötedenberi münakaşa konusudur. insan
oğlu daima hesa'pları basitleştirmek temayülündedir. Yalnız bu basitleş

tirme yapılırken elde edilecek sonuçların mümkün mertebe hakikate ya
kın olması gerekir. Etken debi fikri işte bu düşünceden doğmuştur. Tet
kiki söz konusu olayda en etkili rolü oynayan debiye etken debi denir. 
Etken debi incelenecek her konuya göre değişir. Mesela kurbların iç ta
rafındaki sürüntü maddesi birikmesinin üst kotu incelenecekse bu tama
men yüksek su seviyeleri ile ilgilidir, düşük su seviyelerinin bunda hiçbir 
rolü olamaz. O halde Oe = Etken debi, Om.:a yakın bir değer olur. Söz 
konusu olan sürüntü maddesi taşınımı ise, hareket kritik bir debiden 
(Oc) sonra başladığı için Oc den küçük debilerin bu olayda hiçbir rolü 
yoktur. Debi arttıkça sürüntü maddesi taşınımı da artar, fakat büyük de
bilerin süresi çok kısa olduğundan bu debilerin netice üzerine etkisi çok 
önemli değildir . O halde Oe. en uzun süre devam eden debiye yakın olur. 
Bu düşünüş tarzını bütün olaylara tatbik etmek mümkündür. Ancak bu 
düşünüş kısa süreli akımlar için doğru değildir. Oe'yi uzun süre yani ne
hirde denge rejimi teessüs edinceye kadar akıtmak gerekir. Etken debi
nin tabiatla bir ilgisi yoktur. Bu pratikte kullanılan ve hesapları çok ba
satleştiren bir kavramdır. 

incelenecek konuya göre etken debinin değiştiğini yukarda ifade et
miştik. Bunlardan ikisinin nasıl hesaplandığını görelim : 

1 - Sürüntü Maddesi Taşınımı Bakımından Etken Debinin Tayin : 

Bir nehrin uzun süre rasatlarının yapıldığını ve debi tekerrür eğrile
rinin bilindiğini kabul edelim. Karakteristik bir yıl veya rasat yıllarının 

ortalaması alınarak ; (Şekil 1) debi tekerrür eğrisi ve bunu müteakip (Şe-
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1 

(Gün) 

a (~/ snl 
· Se kil , ı 

f · 
(~) 

S e kil : 2 
Q(~sn) 

kil 2) entervallerdeki toplam sarfiyat egrısı çizilir. Sürüntü maddesi ta

şınımını veren birçok formüller mevcuttur. Frijlink (1) *'e göre bunların 

hepsinde (Şekil : 3) de görüldüğü gibi akım parametresi ile taşınım para

metresi arasında unik bir bağıntı mevcuttur. Bu eğrilerden herhangi bi

rini seçelim, bu takdirde (Şekil : 4) elde edilir. 

j 

X = ---......:T __ _ 
d 3/2 ( g ô ) 1 /2 

y 

Ad 
y = -----

f' RI 

X X 

Şeki1:4 

Her problemde A noktası bellidir. Çünkü (d) ile (T) biliniyor. Sedi
ment taşınımı için kullanılan eğriyi bu nokta civarında 

(1) 

şeklinde ifade edebiliriz. a ve b bilinmeyenlerini tayin için iki denkleme 
ihtiyaç vardır. 

1. nci şart : Bu eğrinin orijinal eğri üzerindeki A noktasından geç-
m esi lazımdır. 

2. nci şart: Bu müşterek noktada her iki eğrinin eğimleri aynı ol-
malıdır. 

(*) Parantez içindeki rakam literatür listesindeki sıra numarasını göstermektedir. 
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KALINSKE, EINSTEIN, MEYER- PETER And MÜLLER, FRIJLINK 

FORMÜLLERiNiN MUKAYESESi 

30 

'f=~ 
.,14RI 

ı 25 1\ 

\ FRIJL INK 

EINSTEIN \ 
MEYER- PETER 

.. 
~ 

i\ 
20 t-... 1\ 

AND MÜLLER ·.' " l\ [\ . . ~1"1 • ·. 
~ 

.. . 
KALINSKE . 

15 

' ~ • 

" . . . 
1\~ . . . 1 ,~ . . 
• 1' 

10 
\ 

• 

1.\ 
~ \ . 

\ 

~~ .. .. 
5 1'\ 

\ . 
~ ~ 

~~ ' ~ · .. 
~ 

o -
0.001 o.o1 0 .1 ı. o 

Şekil : 3 

10 



Bu iki şarttan iki denklem elde edilir ve (a) ile (b) değerleri çozu
lür. (b) nin değeri kullanılan taşınım formülüne göre 3 ila 6 arasında 

değişir. O halde sürüntü maddesi taşınımı, hızın 3 ila 6 ncı kuvveti ara
sındaki bir değeri ile orantılıdır. Yani, hızdaki ufak bir fark, taşınımda 
büyük bir değişim verir. Dolayısiyle Q nun değişimine bağlı olarak S yi 
hesaplamak ve arazide bilfiil ölçüm yaparak, hesapla bulunan neticeleri 
kontrol ve tashih etmek mümkündür. Bundan sonra Q- S bağıntısı çizi
l ir. f- Q bağıntısıda bilindiğine göre entervellerdeki toplam sürüntü mad
desi sarfiyatı ile debi münasebeti eğrisini çizmek mümkündür. Q ya bağ
lı olarak entervallerdeki toplam sürüntü maddesi taşınımı ve sarfiyat eğ
rileri bir araya çizilince (Şekil : 7) deki maksimumları aynı O değerine isabet 
etmeyen iki eğri elde edilmiş olur. Sürüntü maddesi taşınımına max. kat
kıda bulunan debinin tesbiti için birbirinden farklı muhtelif metodlar var
dır . 

s 

a - fSG eğrisinin maximumuna tekabül eden debi, 

b - fSG eğrisinin ağırlık merkezine tekabül eden debi, 

c - fSG'nin belirli bir değerden büyük olan bölgesinin ağırlık mer
kezine tekabül eden debi. 

( rri1ın 

f·Q-G 
f·S·G 
(~) 

$ek i l : 5 
Olm~) 

Şekil : 7 

o ı rrrtsnı 
Seki! , s 
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Bunlardan hangisi alınırsa a lınsın birbirine çok yakı n neticeler verir. 
Biz burada fSG- O eğrisinin ağırlık merkezini kabul edeceğiz. 

fSG · Oeğrisinin ağırlık merkezinin hesaplanması : 

fSG- O eğrisi biliniyor. Ayrıca O- h bağıntısı da vardır. O halde 
fSG- h eğrisini çizmek mümkündür. (Şekil : 9) . 

h i 
( m) 

Şekil : 8 

Q (nY/sn) 

h _ Ls h dt = 1: sh fQ.. 
E - f s dt L SfG 

h (m) 

Sekiı 9 

l2) 

olur. 
TABLO: 1 

1 2 3 4 s 6 

- --
o h f 

O ı Şekil 7 den Şekil 1 den 

0 2 

he = 6 ncı kolonun toplamı 
5 nci kolonun toplamı 

s 

Şekil 4 den 

SfG ShfG 

3 ve 4 ncü kol o- 2 ve 5 nci kol o-
nun çarpımından nun çarpımından 

~ SfG ~ ShfG 

(Şekil : 8) den he'ye tekabül eden Oe değeri bulunur, bu Etken debidir. 

2 - Nehre, Hidrografın verdiği Aynı Rejimi Veren Etken Debinin 
Tayini: 

Geçen debinin mikta rı ve süresine bağlı olarak nehir tabanında yer 
yer oyulma ve yığılmalar olur. Öyle bir debi arıyoruz ki bir hidrolojik yıl 
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sonunda nehre vereceği taban şekli, hidrografın vereceği şeklin aynı 
olsun. (Şekil : 1 O) da görüldüğü gibi .t.. x tulünde bir nehir parçasını ele 
alalım: 

B------

-
h 

b.Z 

z 

X' ->-------+----t--~---L- Kıyas Düzlemi 
1 ı 

i... ;0,X .ı 

Sekil: 10 

Bu kısma giren sürüntü maddesi çıkandan az ise bu !1 S farkının 
tabandan alınması icabeder, fazla ise bu fark tabanda birikir. (!1 Z. !1 x. B) 
muayyen bir zaman zarfında bu nehir parçasındaki sürüntü maddesi mik
tarındaki değişime (!1 S . !1 t) ye eşit olur. Bu kesimde nehir yatağında 
oyulma olduğunu kabul edersek : 

-!1Z.!1x.B=!1S . .t..t olur. (3) 

T = Birim genişlikteki sürüntü maddesi taşınımı ise bütün nehir ge
nişliği için taşınım: 

S= B .T (4) 

olur, o halde : 

!1 S = B. !1 T dir. (3) de yerine konur ve basitleştirilirse; 

z T (5) 
t X 

Eğer kafi derecede küçük bir nehir parçası ve kısa bir süre n aza rı 

itiba ra alınırsa: 

t::.Z !1T (6) 
!1t !1x 

e. lına bilir. Bu ·sürüntü maddesinin süreklilik denklemini verir. 

Kısa bir süre için nehi r tabanında oyulma ve yığılma olabilir. Fakat 
bir hidrolojik yı l sonunda tabanın hidrograftaki ile aynı olacağını kabul 
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ettiğimize göre, taban değişiminin hidrolojik yıl boyunca entegrali sıfır 

olacaktır. 

"'C "'C 

j -~- dt= j dı= z (-c) -z (O) =O (7) 
o o 

(6) eşitliğinin sol tarafının belirli bir zamana göre entegrali sıfıra 

eşit olduğuna göre sağ tarafının da aynı zamana göre entegralinin sıfır ol
ması gerekir. O halde; 

olur. 

"'C 

/ı.r_dt =o 
ax 

o 

(8) 

T = aUb olduğunu yukarda görmüştük. Bütün nehir genişliğindeki sü
rüntü maddesi taşınımı : 

S = B . T = B . aUb (9) 

olur. Debi ise : 

O = B . h . U dur. ( 1 O) 

(9) ila (10) eşitlikleri arasında U hızını elimine edersek: 

S = B . a (B oh) b = a . O b . B ı-b . h -b ( 11) 

Çözümü basitleştirmek için şu kabulleri yapıyoruz : 

1 - a sabittir 

2 - b sabittir 

3 - O nehir tulü boyunca sabittir. Yani incelenen kısımda nehre 
bir kol karışmıyor ve kayıplar ihmal edilebilir mertebededir. Bu takdirde: 

_a_g__ =O dır. (11) 'in (x ) 'e göre türevini · alırsak; 
az 

_a s_ = a Ob (1- b) sı-b-ı. h-b _a_!!_ + a o b sı-b (-b) h-b-ı ah 
ax ax ax 

(11) No. lu ifade göz önünde bulundurularak bu eşitliği basitleştirirsek: 

_a~ = (1 -bl _s_ 
ax B 

elde edilir, bu geneldir. 

ilave kabulümüz şudur : 

as 
ax 

+ (·bl _s _ 
h 

ah 
ax 

(12) 

Nehir bankalarını düşey veya takriben düşey kabul ediyoruz. Nehir 
kafi derecede geniş ve h, B ye nazaran küçük ise bu kabulü yapmak müm-

12 



kündür. Bu kabulün neticesi şudur. Genişlik, O ve h'ın fonksiyonu değil

dir, yani zamana göre değişmez sadece mesafeye göre değişir. ~ = = f(x) 

dir. 

Etken debinin tarifine göre 2 = O dır. Yani birim değişikte değil faax 
kat bütün genişlikte nehir boyunca aynı sürüntü maddesinin taşınmas ı 
gerekir. (12) 'nin Etken debi için de doğru olması gerekir. O halde; 

_1_§_ = (1- b) _§__ _a..!!.._ + (-bl_§__ 
a X B a X he 

= 0 ( 13) 

(x) istikametinde (B) ve dolayısiyle (h) değişeb i lir·. 

Kabul: 

_}_!ı_= a he 
a x a x . 

Yani (he) daki değişim (h) dakinin aynıdır. 

(13)'den ~ = (1-b) ~ as 1 ~ -ax . --= ax B b __§_ b 
· he 

Yukardaki kabul göz önüne alınarak, bunu ( 12) de yerine 

_}_§_ = (1- bl _s_. ~- b _ş_. _!_:__!?_. 
ax B ax h b 

he 
B 

olur. Bunu (8) de yerine koyarsak; 

' 

_h~ . as 
B ax 

koyarsak; 

as 
ax 

j . [ ( 1 - b) __§_ . ~ - b . _s_ . _1__:_E_ . _lle_ . _ E_!!_] dt = o 
B ax h b B ax 

o 

B'nin t'nin fonksiyonu olmadığırıı kabul etmiştik. O halde B, t'ye nazaran 

sabittir. Yani eşitliğin her iki tarafı _B_ 'e bölünebilir. O halde 
X 

' .. 
f (1- b) _s_ dt-}. (1- b) _s _ . _lıe_ dt = o 

B h B 
o o 

b'yi sabit kabul etmiştik. Yani eşitliğin iki yanını (1- b) ile bölersek eşit
lik bozulmaz . 

... 
O halde; J s J s h -

8
- dt = - h - . -t-dt 

o 

13 



Eşitliğin iki yanını B ile çarpar ve he sabit olduğundan entegral dışına 

alırsak: 

't 

fs dt = hE = f + . dt 
o 

't 

I Sd t 
he= 

o 
dt 

't ( 14) 

!+ 
o 

olur. 

Böylece Etken debinin yüksekliğini veren formül elde edilmiş olur. 

Entegral yerine pratikte; ( 15) 

he= LS. fG 

2: -~-. fG 
( 15) 

alınabilir. 

TABLO: 2 
. 

1 2 3 4 5 6 

--
o h f s s 

SfG - -- fG 
h 

o, Şekil 7 den Şekil 1 den Şekil 4 den 3 ve 4 ncü kol o- 5 nci kolonun 2 nci 
0 2 nun çarpımından kolona bölümün-
0 3 ı den 
04 

L SfG 
s 

1: -h- fG 

hesaplanır ve (15) de yerine konursa (hd elde edi lir. 8 No. lu grafik 
yardımı ile de Q E (Etken Debi) hesaplanır. 

3 - Etk~n Dcb!nin Computer i le Hes~planması : 

Yukarda 1 ve 2 nci maddede izaha çalıştığımız etken debinin Com

puter ymdım ı ile nasıl hesap edileceğini bir misaile göre!im : 

14 



3.1 - Donneler: 

dso = 2 X 10-3 m 
d90 = 6 X 10-3 m 
1 12 X 1 o-s 
C 40 m1 12j sn 
B = 300 m 

TABLO: 3 

Debi (Q) Frekans 

m3/ sn gün 

200 1 
400 6 
600 20 
800 38 

1000 55 
1200 64 
1400 58 
1600 45 
1800 32 
2000 21 
2200 13 
2400 7 
2600 3 
2800 1 
3000 o 

(f) 

1 Toplam 364 Gün 1 

3.2. Kullanılan Formüller : 

Hız: U = C v RI 
Al an : A = B. h 

Chezy formülü 

Islak Çevre P = B + 2h 

Hidrolik Yarıcap : R = _ A_ . p 

Debi: O= A . U 

B . h - ---
B+ 2h 

(16) 
(17) 
(18) 

(19) 

(20) 

Değerler yerine konur ve (20) ifadesi (h) 'a göre çözülürse : 

( 83 C2 1) h3 - (2 0 2
) h- B 0 2 = O olur. (21) 

Bütün nehir gen i ş liğ i nde sürünt ü maddesi taşınımı : 

PETER- MEYER ve MÜLLER'e göre (3) : 

S = 6,5. B . d,o3tı gı;ı Aıtı [ ı.ı.h l _ 0,047 13/2 
A dso . 

(22) 

burada ri pple faktörü : 

15 



[ 
c ] 3/2 

IJ. = 18 log 
1 ~= 

(23) 

Sürüntü maddesi hareketi başlangıcı, (21) 'deki eşitlikte parantez için· 
deki ifadenin değeri sıfırdan biraz büyük olması halidir. Yani : 

[~ - 0,047 ]
312 

> O olmalıdır. O halde 
.D. dso 

_IJ.___b.!._ > 0,047 olmalıdır. (24) 
.D. dso 

3.3 - Computer ile Hesap Sırası : 

- 1 No. lu Tablodaki her O değeri için (21) denklemin
den (h) 'ın değerleri bulunur. h'ın reel ve pozitif kök-
leri nazarı dikkate alınacaktır, Ayrıca h ı < h2 < ... .. . 
< hn olduğu nazarı itibara alınmalıdır. Burada h ı , O ı 'e 

tekabül eden su derinliğini, hn ise On'e tekabül eden su 
derinliğini göstermektedir. 

2 - Her debiye tekabül eden h değeri bilindiğine göre (19) 
eşitliği yardımı ile R değeri hesap edilir. 

3 .- R bilindiğine göre (23) denkleminden her debiye teka-
bül eden 1J. değeri bulunur. 

4 - (24) şartının sağlanıp sağlanmadığına bakılır . 

S - (22) eşitliği yardımı ile S değeri hesaplanır. 

6 - L SfG = Sı fı G + S2 f2 G + . . . .. . . . + Sn fn G hesap edi
lir. 

7 - L ShfG = S ı h ı fı G + S2 f2 h2 G + 
sap edilir. 

8 - L~f~ 
h 

Sı fı G 

hı 

S2 f2 G Sn fn G +- --+ .. .. ....... + - -
hn h2 

hesaplanır. 

16 

9 - (2) No. lu denklem yardımı ile sürü rıtü maddesi taşı

nımına esas olan Etken Debi (he) değeri hesaplanır. 

10 - (15) No. lu denklem yardımı ile nehre h idrografın ver
diğ i rejimi veren Etken Debi (hd değe ri bulunur. 

11 - he ye t ekabül eden Oe değe ri bulunur. 

3A - Computer Akış Şeması : 



ETKEN DEBI HESABI KOMPUTER PROGRAMININ 
AKIŞ ŞEMASI 

U:=C•SOIT (R•E;l 

C0=18.01og10 (120•RIODl 

17 
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_,,_ 
ETKEN DEBi HESABI KOMPUTER PROGRAMININ 

AK IŞ ŞEMASI 

i ı 
AA: (RF•R• EG/11.65•0)-0 0 4 7 

SU:FSH: SUMFSHt-F:H 

SU:FS(l: S~FS0+:S0 

'"f':Z:."J'' 
O(ı l,H&l. F(ı), S(i ), OG,FS, 

'O"l"' 

HE: =SUMFS/ SUM FS:0 

~s 
Rf::A11(6 +2 .0 * HE:f) 

U1: C• SORT(R1•EGl 

Wl 

SUMH, 5l!MF, SU'<ıOG,ŞUMFS 

SUMFOG, SUM~SH, SUMF~ 

\ WRITE j 

~'4' 



3.5 - Computer Programı : 

DOS F OR T R4~ I V 361~ - F0 -47 9 3 - 0 M41'4PGM OATE 07/06/71 TIME 

c 
c 

0001 
0002 
0003 
000~ 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 
001 1 
00 12 
0013 
oon 
0015 
0016 
0017 
0018 
0019 
0020 
0021 

0 022 
0023 
002~ 
0025 
0026 
0027 
0028 
0029 
0030 
0031 
0032 
0033 
0034 
0035 
0036 
0031 
0038 
0039 
0040 
0041 
0042 
00 43 
0044 
0045 

004() 
0047 
0048 
0049 
0050 

V~04T BASAK 
ETKEN DEBI HESAB I 
Dlf'IENS ION Hl501 ıF1 501 ı 0 1 501 ıS1501 
DIMENSION RR 13 l,RI( 3 1 
RE ADil ı liE G ı C ı B ı DıOD 
FORMU 15F10. 5 ) 
WP!Tt13 ı 21 

2 F0~"14T(4X , 2HE:; , 9X ,l HCı 9X ılHB ı 9X ıl HO ı 8X ı2HOOl 
.ı~ ı re ı 3 , 3 ı 

3 FORMATI 501 lH•II 
WPIT EI3 ,ll EG 1 C , B ı D ı DD 

19 READI 1,41 111 
FORMHII21 
~ E A011 1 51101li , FI Il,J = 1 1 "' 1 

5 FORMHI2F10o31 
B~CK I • B• R• C• C• EG 
BKUCI<I= B• BKCKI 
00 200 J=lı N 

H= -2o• OI 1 1• 01 1 ı / BKUCK I 
Ri<= - QIII•QIIl/BKCKI 
CPLL CUBRT IA K ı BK ıRR , R !ıl ER I 
IIRITEI 3 1 2171 IRRI K1 1 Rl ! KI 1 K• 1,31 1 lER 

2 17 FOR IIH 1/ı' H NI N DEGFRLE~ lo 'ı 3 1'1',F10o 3 1 1 H ıı F 10.3ı 1 l'lı3 X ı'IER• 
ı• 1 ı,, 1 

IF 1 IEHoLTo 3 1 GO TO 40 
IF ( I ERo E~o31 GO TO 43 
I F IIER. E0o 41 GO TO 44 
IF !I ERo EOo 5 1 GO TO 4 5 

40 Hll I =OoO 
GO TO 200 

43 I F IRR I lll 40,40 , 53 
53BG•RRI11 

GO TO 25 
44 I F IRR( ll l 5? ,40, 53 
52 BG= RRI2ı 

GO ro 25 
458G=RRI1l 

I F IRRI21-BGI 452 ,4 52,453 
453 9G= RRI21 
452 IF IRRI3ı - sG ı 454 , 454,455 
455 BG= RR(3ı 
454 IF IRGı 40 , 40 , 25 

2 5 Hllı=RG 
200 CONTINUE 

WRIT e ( 3 ı 6ı 
6 FORMAT 1 1 Hl , T5 1,'TABL0-1 1 ıll 

WR ITE( 3 ,7ı 
7 FOR HAT ( I>X , lHQ , 11 X, lHH, ll X, lHR, 11 X, lHU, 1 ı X, lHA, 10X,2HCO, l O X, 2HRF, 
lll X, l HT, ı l X, ıHSı 
WRITEI 3 , 6ı 

6 FORM4T I1 0AI 1 H •ıı 
0020 1• 1, N 
A•I\ •HI lı 
R• P/ ( ll + 20 • HI ll ı 



DOS FORTR~N IV 360N-F0-~79 3-0 MAINPGM OATE D7 /D6/71 TIME 

0D51 
0052 
DD53 
OD5~ 
o o ss 
0056 
0057 
0058 
0059 
OD60 
0061 
0062 
0063 
006~ 
OOôS 
O O bb 
0Db1 
0D68 
0069 
OD70 
O O Tl 

0072 
DD73 
0074 
OD7S 
0D7b 
OD77 
OD78 
0079 
0080 
OD81 
0082 
0083 
oo8ı. 
OD85 
D08b 
0087 
0086 
008 9 
0090 
0091 
0092 
0093 
0094 
0095 
0096 
0097 
00'18 
OOQ9 
0100 
oıoı 
010 2 
01 03 

U•C •SQRTlR •E Gl 
81 CD•18o •ALOG 1Dl lZ.• R/DD l 

RF•lC/CDı ••lo 5 
62 ll•lRF•R•EG/l 1o65•0 l-D.D47l 

IF ttAı ı 5o ,ı 5o ,ı5ı 
150 BB•Oo O 

T•O oO 
S ll l •Do O 
co ro ı52 

15 1 BB• IO•AAl••lo5 
T•Z6 o1 56• B•B A 
S lı ı •A6400o •T 

152 WR ITEl3,9ı Ql ll,H ill rRrUrAo CO,RF o ToSlıl 
9 FORI14Tl9F12o tıl 

20 CONT IN UE 
WRITEl3 , 2 1 l 

zı FOR'4Ul10611H• l o////l 
WR 1 TEl 3, 1 1 l 

11 FORMATlT56, 'TABL0- 2 ' ,ll 
WR ı TE ( 3, 1 2 ı 

12 F0R MATl7X, 1HQ , 9X 11HHo6X, JHF,l OXIlHS, 12X 1 2HQG 116X,2HFS 1 11X , 3HFQG I 
1 15X ,3HFSH , 13X 1 3HFSO ı 

WR ı TE 1 3 , 1 3 l 
ı 3 FOII.MHI 12D11H• )) 

SUMH•Oo 
SUMF • Do 
SUMF S •Do 
SUMQ(;• Oo 
SU MF SH•Oo 
SUMFS:J•Oo 
SUMFQG•Oo 
00 1 S ı • l,N 
QG•!I~tıOOo oQ( 1 ı 
FS•S iıl•Fll l 
F!.O•fS/HII l 
FOG•Fl ll•QG 
FSH•FS • HI ıl 
SU !''i •SUMH+HIIı 
SUMF•SU"'F+Ftlı 
SUMFS •S UMFS+FS 
SU MOG•SU MQG+QG 
SUMFSH•SUMFSH+FS H 
SUMFSO ·S~FSO+FSn 
SUMFQG•SUMFQG+FQG 
WR ı TE 1 J 1 ı ı.) Q t 1 1 , H { 1 1, F ( 1 ı , S 1 1 1 1 QG 1 FS , FQG , F SH , F SO 

ltı FORMATtF1 2o4,2FS,2,F10o0,5Fı6oOı 
15 C UNT P lUE 

HEl•SUMF S/SUMF SO 
HEZ•SUMFSH/ S U~FS 

A1•8 • HE1 
Rl•A1!{8+ 2o • HE1 ı 
Ul•C •SQRT IA.l • EG ı 
Of l•ll•Jl 
l2•8 •HE 2 

DOS FORTRA~ I V 360N-FO-tı79 3-0 MAINPGM OATE 07/06/71 TIME 

010~ 
0105 
0106 
0107 
0108 
0109 
0110 
tl 11 
o 112 

1113 
Ol h 
0115 
OlU 

R2• A 2/t8 +2o • HE2 ı 
UZ •C • SQRTIR2• EG1 
QE2• AZ•U2 
WR!TEtJ, 161 

16 FORMHt120t1Ho)) 
WRITEt3,17lSUMH,SUMF,SUMQG,SUMFS, SUMFQG , SUMFSHoSUMFSO 

17 FORMlTI1 2X , ZF8,2, 10X,5F 16oDl 
~R!T E t J,18lHE1,QEJ,HE2 ,QE2 

l S FORMlT I 1HD,6X ,tıHHEl • oF8s3o1DX,tıHQE1•,F10.tı///7X ,tıHHE2• oF8o3r10X, 
14HQE2• r F10o4l 
WRITEI3 ,1 0 l 

10 FOI\ MlT 1 1H1 l 
GO T019 
ENO 



OOS FORTRAN 1~ 360N-F0-479 3-0 MAINPGM OATE 07/06/71 TIME 

uooı 

0002 

0003 
00011 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 
0011 
0012 
0013 
o on 
oo1s 
0016 
0017 
0018 
0019 
0020 
0021 
0022 
0023 
002ı. 
0025 
0021> 
0027 
0028 
0029 
0030 
0031 
0032 

c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 

SUBROUTINE CUBRT IAoBoRTR,RTI,IERI 
~ORMAL KUBIK IX••3+A•X+8zOI DENKLEMIN KDKLERI 

A:IKLAMA= 
KAYNAK• HANDBQQK OF MATHEMATICAL TABLES AND FORMULAS, 

RoSoBUR!NGTON , MCGRAW-HILL 800K COo,1965 

A VE B CAGIRAN PROGRAMDA VERILIRo 
RTR VE RTI KOKLERIN REEL VE IMAJINER KtSIMLARI~IRo 
RTR VE RTI 3 ELEMANLI BIRER VEK TORDURLERo 
tER KO~LER HAKKINDA BILGI VERIR• 
IER•l , A,B=O , KDKLER StF IR 
IER=2 , 8•0, A DEGIL o BIR KOK SIFIR 
IERz3 , A,B SIFIR DEGI L,BIR REEL IKI IMAJINER KOK VAR 
tERz4 , A,B StFtR DEGIL, 3 REEL KOK ,tKISI ESIT 
IER=S , A,B SIFIR DEGIL , 3 AYRI REEL KOK VAR 

JIMeNSION RTRI31, RTII31 

BU SUBROUTINE'I CAGtRAN PROGRAMDA DA GEREKLI OIHENSION 
STATEHENT UNUTULHAMAL to 

t F (Al 2,1, 2 
1 IF IBI 3,4,3 
4 RTRI li•OoO 

RTRI21=0o0 
RTRI 31 2 0o0 
IER • 1 
GO TO 10 

2 IF 181 3,5,3 
5 I ER • 2 

RTl 1 11 =Oo O 
IF (Id 6o7o7 

6 RTRI21=SQRTI-AI 
RTRI 31 =RTRI2l 
GO TO 10 

7 RTRI2l 2 0o0 
RTR13lz0o0 
R TI 1 ll •Oe O 
RTII21•SQRTIAI 
RTRI31•-RTR12l 
GO TO 20 

3 C•8•8/llo0 + A•A•A/27o 
IF ıcı ı1,12,13 

11 ARG•SORTII27o•B•8l/l-4o•A•A•All 
IER • 5 
IF 1 Bl 111,15,15 

15 ARG• -ARG 
14 PHI• ATAN(SQRT(lo-ARG•ARGl/ARGI 
45 ALFA • 2o•SQRT(-A/3ol 

Pt • 30 1416 
RTRI1l• ALFA•COSIPHI/3ol 



ODS FOR TRAN IV 3bON-F0-479 3-0 CU8RT 

(; ~33 
0034 
00 35 
0 03~ 
0 037 
0033 
00Jy 
(104) 
004 ı 
004 2 
0 043 
0 044 
0 045 
004~ 

004 7 
004S 
00 4;1 
OU ') J 
00 5 ı 
005? 
0 053 
0 05~ 

0055 
oo5~ 
0057 
00 5!) 
0 059 
0060 
006 ı 
l!Oi>2 
0.}63 
006~ 
0065 
006~ 
006 7 
006 8 
0069 
00 7J 

~TRI2l= ALFA•COSIPHI/3o+ 2o•PI/3•l 
RTRI3l= ALFA•CO SIPHI/3o+4o•PI/3tl 
GO ro ı o 

ı 2 1 ER = 4 
IF (f\l ı6,17,ı7 

ı6 RTRI ı ı= 2o•SQRTI-~/3oı 
GO TO 9 

ı1 RTRI1l=-2o•SQRTI-~/3ol 
9 RTRI2ı= -Oo5• RTRI1ı 

RTRI3ı= RTRI2ı 
ı O R T 1 1 1 ı = Oo O 

RTl 1 2 ı = Oo O 
R T 1 1 3ı = Oo O 
GO TO 20 

13 lfR = 3 
CK = SQRTI C l 
~R:;~~· -B /2o +CK 
4RG8B= - fl/2 o-CK 
I F IAR GAAı 13 1,132 ,1 33 

131 A4• -1-ARGA Al .. l ı.t3ol 
GO TO 134 

ı 32 Al = OoO 
GO Tn 1 34 

ı 3 .~ Al = IARGAAl••l1,/30 ) 

ı34 IF 14RGBBı ı 35 ,l 36 ,1 37 
ı3 5 BB= -I-A~GBBı ••l1,/3oı 

GO TO ı 38 
136 BB• Oo O 

GO TO ı 38 
137 BB= I~RGRBı••llt/3oı 
138 RTRI ll= ~A+BB 

R f R 1 2 ı =-Oo S•RTR 1 ı ı 
RTII3l= - RTII 2l 
RTRiıl=O.O 
RTl 12l=IAA-Bf\l•SQRTI3> l/ 2,0 
RTII 3l =-RTl 121 

20 RETUR'I 
ENO 

DATE 07/06/71 TIME 



TA BLO: 3 

Q H R u A CD RF T s 

200 1.33 1.32 0.50 399.80 61.59 0.52 0.0 0.0 

400 2.1 1 2.08 0.63 634.22 65.16 0.48 0.0 0.0 

600 2.77 2.72 0.72 831.62 67.25 0.46 0.0 0.0 

800 3.36 3.29 0.79 1009.37 6e.73 0.44 0.0003 29.1004 

1000 3.90 3 .80 0.85 1169.77 69.86 0.43 0.0010 88.6512 

1200 4.41 4.29 0.91 1323.89 70.80 0.42 0.0019 161.3542 

1400 4.89 4.74 0.95 1467.67 71.58 0.42 0.0028 239.2620 

1600 5.36 5.17 0.99 1606.90 72 .26 0.41 0.0037 322.1589 

1800 5.80 5.58 1.04 1739.39 12.es 0.41 0.0047 406.7859 

2000 6.22 5.97 1.07 1867.25 73.39 0.40 0.0057 493.0564 

2200 6.64 6.36 1.10 1991 .65 73.88 0.40 0.0067 580.8354 

2400 7.04 6.73 1.14 2112.54 74.32 0.39 0.0077 669.3755 

2600 7.43 7.08 1.17 2229.85 74.72 0.39 0.0088 758.0762 

2800 7.82 7.43 1.19 2344.75 75.09 0.39 0.0098 847.3696 

3000 8.19 7.77 1.22 2456.64 75.44 0.39 0.0108 936.4502 

TAB LO : 4 

Q H F s QG FS FQG FSH FSQ 

200 1.33 1.00 o. 17280000. o. 17280000. o. o. 
400 2.11 6.00 o. 34560000. O. 207360000. o. o. 
600 2.77 20.00 O. 51840000. o. 1036800000. o o. 
800 3.36 38.00 29. 69120000. 1106. 2626560000. 2721. 329. 

1000 3.90 55.00 89. 86400000. 4876. 4751998976. 19012. 1250 

1200 4.41 64.00 161. 103680000. 10327. 6635520000. 45571 . 2340. 

1400 4.89 58.00 239. 120960000. 13877. 7015677952. 67891. 2837: 

1600 5.36 45.00 322. 138240000. 14497. 6220800000. 77652. 2707. 

1800 5.80 32.00 407. 155520000. 13017. 4976640000. 75473. 2245. 

2000 6.22 21.00 493. 172800000. 10354. 3628800000. 64446. 1664. 

2200 6.64 13.00 581 . 190080000. 7551. 24 71 040000. 501 29. 1137. 

2400 7.04 7.00 669. 207360000. 4686. 1451520000. 32995. 665. 

2600 7.43 3.00 758. 224640000. 2274 673920000. 16904. 306. 

2800 7.82 1.00 847. 241920000. 847. 241920000. 6623. 108; 

3000 8.19 0.0 936. 259200000. o. o. o. o. 
77.28 364.00 2073600000. 83412. 41 955827712. 460416. 15588! 

HE1 = 5.351 m OE1 = 1598,8640 mlfsn 
HE2 = 5.520 m OE2 = 1674, 2034 mlfsn 
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3.6 - Computerden Elde Edilen Sonuçlar : 

Madde 3.1 de ki donelere istinaden hesap neticeleri computer 

tarafından iki tablo halinde topluca verilmiştir. Bunlardan Tablo: 3 de sı
rası ile her debi için su derinliği, hidrolik yarıçap, ortalama hız, enkesit 

alanı, chezy katsayısı, Ripple faktörü, saniyedeki sürüntü maddesi taşı

nım miktarı ve en nihayet enkesitteki günlük toplam sürüntü maddesi 

miktarı gibi yardımcı değerler hesaplanmıştır. Bunlardan su derinliği debi 

bağıntısı ve günlük toplam sürüntü maddesi taşınımı debi bağıntısı Şe

kil : 11 de bir arada gösterilmiştir. 

Tablo : 4 de ise, Tablo : 1 ve 2 de istenen değerler hesaplanmıştır. 

Şekil: 12 de hesaplara esas teşkil eden f-0 bağıntısı, Şekil: 13 de ise 

fOG- O ve fS - O bağıntıları gösterilmiştir. 

Sonuç olarak sürüntü maddesi taşınımı yönünden etken debi 1599 

m3/sn ve nehre hidrografın verdiğ i aynı rejimi veren etken debi ise 1674 

m3/ sn bulunmuştur. 

Şekil: 11 
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KULLANILAN SEMBOLLER LiSTESi 
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Etken debi 

Taban sürüntü maddesinin başladığı kritik debi 

Maksimum debi 

Zaman birimi 

Bir gündeki saniye mi ktarı (86400 sn) 

Muayycn bir debinin 1 yılda tekrarlanan miktarı 

Yer çekimi ivmesi 

Sürüntü maddesi danelerinin rölatif yoğunluğu 

Hidrolik yarıçap 

Karakteristik dane çapı 

Ripple faktörü 

Birim genişlikteki eürüntü maddesi taşınım miktarı 

Toplam genişlikteki sürüntü maddesi taşınım miktarı 

Etken debiye tekabül eden toplam sürüntü maddesi taşınım 

mi ktarı 

Enkesit genişliği 

Kıyas düzlemir.den yükseklik 

Ortalama hız 

Su derinliği 

Etken debiye tekabül eden su derinliğ i 

LiTERATÜR LiSTESi 

Birimi 

mJ/sn 

mJ/sn 

mJ/sn 

mJ/sn 

Sn 

Gün 

m/sn2 

m 

m 

mJ/sn 

m 

m 

m/sn 

m 

m 

1 - H.C. r-rljlink, • lntroduction to River Engineering• International Course in Hydraulic 
Engineering, Delft, Netherlands, 1964 

2 - NECEDO, • River Studies and Recommendations on improvement of Niger and 
Benue• North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1959. 

3 - MEYER ·PETER, E. and MÜLLER, R. • Formules for Bed- load Transport• I.A.H.S.R 
Second Meeting, Stockholm, 1948. 
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Padyoizotop Kullanarak Y D 4 Direnaj Kanalının 
Akdenize Açıldığı Yerde Kum Hareketinin Etüdü 

1 - ÇALIŞMANIN AMACI : 

izge ERTAN 
Fizik V. Müh. 

Araştırma Dairesi Başkanl ığı 

Çukurova sulama sularının fazlasını drene edebilmek için ağzı Ak
deniz'e açılmış birçok drenaj kanalı mevcuttur. Denizden sürüklenen kum 
bu drenaj kanallarının ağız kısımlarını doldurmaktadır. Dolma işlemi bazı 

kanallarda yalnız batı kesiminde olduğu halde bazı kanallarda, örneğin 

007, doğu ve batı olmak üzere her iki taraftada mevcuttur. 

Kanalların ağızlarının dolmasının dağuracağı güçlükler bilinmektedi r. 
Bu neden le yeni yapılacak olan YD4 Ana Drenaj kanalının denize açıldı

ğı yerde kum hareketinin yönünün bulunması ve bu sonuca dayanarak ka
nal ağzına dalmayı önleyecek bir tedbirin alınması gereklidir. Bu amaçla 
radyoizetop kullanılarak kum hareketi yönünün saptanmasına çalışılmış

tır. 

2 - RADYOiZOTOPUN HAZlRLANMASI : 

2.1 - Radyoizotopun Seçimi : 

Son senelerde akarsular ve bunların denize döküldükleri sahillerde 
sürüntü maddesinin hareketi ile ilgili problemierin incelenmesinde rad
yoaktif izetoplardan faydalanılmaktadır. 

Bu çalışmalarda önemli olan nokta izleyicinin iyi seçilmesidir. Kum 
hareketini inceleyen araştırmalarda kullanılacak izleyicinin; 

a - Sağlığa zararsız olması 

b - Tabana bırakıldıktan sonra kolayca izlenebilmesi (çıkardığı ışın 

ve enerjisi bakımından) 

c - Granülometri ve yoğunluk bakımından sürüntü maddesinin ay
nı olması 

d - Bol miktarda ve tercihan Çekmece Nükleer Araştırma Merke
zinden temin edilmesi 

e - Izleyici özelliğini gerekli olan deney süresince muhafaza ede
bilmesi (yarılanma süresi bakımından) gereklidir. 
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Sürüntü maddesinin hareketinin etüdü için bu özelliklere haiz olan 
radyoizotoplarla çeşitli şekillerde izleyiciler hazırlanır. 

1 - Sürüntü maddesinin sun'i olarak etiketlenmesi; 

Sürüntü maddesi absorbsiyon suretiyle radyoaktif madde ile kapla
nır. Bu şekilde hazırlanan izleyiciler aktif tabakaların zamanla aşınması 

gibi fiziksel ve deniz suyunun tesiri gibi kimyasal etkilere maruz kalır

lar. 

2 - Her elemente radyoaktif bir parçacık sokulması; 

Bu metot çakıliara tatbik edilir. Radyoaktif maddeyi absarbe eden 
sentetik reçine birkaç milimetrelik iğne veya borucuk biçimine getirile· 
rek her çakıla açılan bir oyuğa yerleştirilir. Bu oyuk çimento ile tıkanır. 

3 - Deney yerinden alınan kurnun aktiflenmesi; 

Bu halde izleyici gronülometri ve yoğunluk bakımından gerçeğe en 
uygun şekilde seçilmiştir. Fakat kurnun irradiasyonundan uzun yarı ömür
lü bir radyoizetop elde edilmemektedir. 

Doğal kurnda çok az miktarda bulunan P- 32 nin yarı ömrü 14,6 gün
dür ve ~ ışını çıkardığı için su altındaki araştırmalarda kullanılması uy
gun değildir. Silisyum- 31 ın yarı ömrü 2,62, Na- 24 ün yarı ömrü ise 
15 saattir. Bu radyoizetoplar kısa süreli çalışmalarda kullanılabilirler. 

4 - Radyoaktif olabilecek izotopu bulunan bir elementi camın içi

ne katmak; 

Camı deney yerinden alınan kurnun granülometrisinde dövmek su

retiyle elde edilir. Camın yoğunluğu kumunkine uydurulur. Bu halde cam 

içine 1191
, Ta181 ve Sc45 gibi izetoplardan biri katılır. Bu izetoplar reaktör

de radyoaktif 1192 , Ta ısı ve Sc46 haline getirilir. 

YD4 drenaj kanalı ağzında yapılacak olan kum hareketinin etüdünün 
ancak uzun süreli olması halinde hakikate yakın bir netice alınacağı için 

bu çalışmada radyoaktif cam kum kullanılması uygun görülmüştür. 

2.2 - Cam Kurnun Aktiflenmesi: 

içine Sc- 45 katılmış cam kum Fransa'da hazırlanarak öğütülmüş ve 

Araştırma Dairesi Zemin Mekaniği Laboratuvarı tarafından elek analizi 

yapılarak camın, tabandaki kum granülometrisinde olması sağlanmıştır. 

(Şekil : 1) . Ağırlığı 42 gram olan nümune Çekmece Nükleer Araştırma 

Merkezinde nötronlarla bombardıman edilerek aktivitesi 500 m Curie ci

varında olan radyoaktif kum elde edilmiştir. 
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3- RADYOAKTIF KUMUN HAREKET YÖNÜNÜN SAPTANMASI: 

3.1 - Radyoizotopun Çekmece Nükleer Araştırma Merkezinden Alı· 

narak Çalışma Verine Nakli : 

Reaktörden alüminyum tüp içinde çıkan radyoaktif kum 13 cm kalınlı· 
ğında silindirik kurşun muhafaza içine kanarak sağlık fiziği yönünden kont· 
rolü yapıldıktan sonra çift şoför ile çalışma yerine hareket etmiştir. 

3.2 - Teçhizatın monte edilmesi ve radyoaktif kurnun deniz taba
nına bırakılması : 

Çalışma yerinde derinliğin az olması ve yüklemenin yapılabileceği 

bir iskelenin bulunmaması nedenleriyle motora yüklemeler Mersin lima
nından yapılmıştır . (Fotoğ raf : 1) 

Fotoğraf: 1 

Radyoaktif madde gelmeden önce kumu deniz tabanında belli bir 
noktaya bırakmak için özel bir sistem motora monte edilmiştir. Bu sistem 
radyoaktif maddenin enjeksiyonunun sağlık fiziği yönünden emniyetle 
yapılmasını sağlamaktır. 

Mersin limanında hazır olarak bekleyen motora Reaktörden gelen 
radyoaktif maddeyi ihtiva eden kurşun bir vinç sistemiyle yüklenerek 
motor çalışmanın yapılacağı yere hareket etmiş ve yüklü motor deney 
yerine gelerek dalgaların patlama zonunda uygun görülen bir noktaya de
mir atmıştır. 

Radyoizotopun deiJiZ tabanına bırakılması aşağıdaki şekilde yapıl

maktadır. 
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a - Reaktörden gelen büyük kurşunun kapağı açılarak uzun bir kıs
kaç ile radyoakt if maddeyi ihtiva eden alüminyum tüp kurşun kabın alt 
kısmına konur (Fotoğraf 2.) 

b - Yandaki vida ile tüp kurşuna radtedilir. 

c - Özel bir sistemle alüminyum tüpün vidalı kapağı aç ı lır. 

d - içine cam ampul yerl eştirilmiş üst kısma, özel açma sistemi 
olan ip bağ l anır. 

tılır. 

e - Üst kısım alt k ısmın üstüne konur 

f - Parçalar birbirine iki taraftan vida ile raptedilir. 

g - Vurularak üst kısmın bağlı olduğu ip çözülür. 

h - Sistem alt üst çevrilir ve radyoaktif kum cam ampule boşal-

fotoğraf : 2 

i - Vinç sistemi hız l a boşa l tılmak suretiyle sistem tabana çarptırı

lır ve cam ampul k ı rıl a rak radyoaktif kum tabana bırak ıl ı r . 

j - Vinç ile sist em tekrar yukar ı çı karıl ır. Ampulün kırık parçala rı 

uzun kıskaç ile suya batırı lır. Sistem üzeri ne kova i le su dökülerek radyo
aktif kirlerden temizlenene kadar yı kanı r ve bütün teçhizat ve motor 
sıhhat fiziği aletleri il e kontrol edilir. 

Radyoaktif madde 27.9.1970 saat 9.30 da enjekte edildi ve sahi lden 
yeri tesbit edilen enjeksiyon noktasına bi r duba atıldı. 

Enjeksiyon noktasının sağ ve sol tarafında 1 km mesafeye duba kon
du, karada ise ikaz levhaları dikildi. 

i lçenin jandarma örgütüne dubalar ve ikaz levhaları içinde kalan sa
hada denize girme ve avianmanın yasak olduğu bi ldiri ldi. 
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3.3 - Deniz Tabanında Radyoaktif Kurnun Izlenmesi ve Eş· Radyo
aktivite Eğrilerinin Çizilmesi : 

Tabana bırakılan radyoaktif kurnun hareketi ilk kez enjeksiyondan 
iki saat sonra sandaldan sarkıtılan GMT- 9T tipi gamametre ile ölçül
müştür. 

Bundan sonraki izlemeler 28.9.1970, 29.9.1970, 5.11 .1970, 12.12.1970, 
13.12.1970 tarihlerinde yapılmıştır. Ölçüm sahası ortam sayması elde edi
lene kadar genişletilmiştir. 

Ayrıca telernetre ile sahilden her radyoaktivite ölçümü yapılan nok
ta tesbit edilmiş ve bunlar harita üzerine işlenmiştir. 

Yeri ve aktivitesi tesbit edilen noktalara ait eş- radyoaktivite eğri

leri çizilmiştir. Bu eğrilerden 9. ve 11. ayiara ait olanlar (Şekil 2- 3) de 
gösterilmiştir. 

3.4 - Çalışma yerinde rüzgar yönünün saptanması : 

Kum hareketinin radyoizotoplarla izlenmesi uzun süre mümkündür 
fakat sağlık fiziği ve izlemenin yükleyeceği mali külfet nedenleriyle ça
lışma süresinin minimum olması gereklidir. Bundan dolayı YD4 Drenaj 
Kanalı civarında sürüntü maddesinin hareketini dağurabilecek etkenler 

incelenmiş ve bunların etkileri eleştirilmiştir. Bölgede meddücezir olayı 

incelenmiş ortalama olarak deniz kabarınasının çok küçük olduğu görül

müştür. Sahilin çok sığ ve meddücezir olayının önemli olmamasından 

ötürü rüzgarın kum hareketine geniş çapta etkisi olacağı kanısına va

rılmıştır. 

Çalışma yerine çok yakın olan Devlet Meteoroloji işleri Karataş Ra

sat istasyonuna ait altı yıllık rüzgar rasat bilgisi alınmıştır Bu bilgiden 

yararlanarak aylık ortalama rüzgar kuvvetleri vektörel olarak toplanmış 

ve her yıla ait rüzgar yön ve şiddeti saptanmıştır. 

Bu kez yıllara ait rüzgar şiddetleri vektörel olarak toplanmış ve böl

geye ait genel rügar yönünün tesbitine çalışılmıştır. (Şekil 4) 

Ayrıca radyoaktif maddenin deniz tabanına bırakıldığı günden son 

ölçmenin yapıldığı güne kadar günlük rüzgar şiddetleri vektörel olarak 

toplanmıştır. (Şekil 5, 6- 1, 6- 2) Bulunan bileşke yönler ile bölgenin 

rüzgar yönü arasındaki yakınlık dolayısiyle radyoaktif kuml arın hareket 

yönünün çok uzun süre etüdü yapılmış gibi kabul edileceği kanısına va

rılmıştır. 
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4- SONUÇ: 

YD4 Ana Drenaj Kanalı ağzında kum hareketinin etüdü için yapılan 
çalışmalar şu şekilde özetlenebilir. 

1 - Devlet Meteoroloji işleri Karataş Rasat istasyonuna ait altı yıl
lık rasat bilgisine dayanarak kanal civarında rüzgarın yönü saptanmıştır. 

2 - Radyoizotopun enjeksiyonundan sonra kanal civarında rüzgar 
yönü saptanmış ve bu yön genel yön ile karşılaştırılarak radyoaktif kum
ların izlenme süresinin 6 yıla teşmil edilebileceği kanısına varılmıştır . 

3 - Radyoaktif kumların hareketi özel sayma sistemleri i le izlen
miş ve kumların nereden nereye gittiği kantitatif olarak saptanmıştır. Ay
rıca radyoaktif kumların hareket yönü ile rüzgar yönü arasında yakın bir 
benzeşme görülmüştür. 

Yukarıdaki çalışmalar sonucunda YD4 Drenaj Kanalının denize açıl

dığı yerde deniz dibindeki genel kum hareketinin güney batı- batıdan 

kuzeydoğu - doğu ya doğru olduğu saptanmıştır. 

V ARARLANILAN KiTAPLAR 

1 - Milletlerarası Atom Enerji Ajansı, Radioisotopes 
in Hydrolog- VIENNA, 1963 Sayfa 143-174 

2 - Milletlerarası Atom Enerji Ajansı, isotopes 
in Hydrology - VIENNA, 1967 Sayfa 117-301 

3 - OVERMAN, CLARK, Radioisotope Tecniques 
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Oatermınation of S and Mavement At OY 4 Drainage 
Ca nal By M ean s Of Radioactive T ra c er 

PART 

izge ERTAN 
Research Department of DSI 

A. Scope of the study : 

In order to drain the excess of Çukurova irrigation water, several dra
inage canals exist which have outlets toward the Mediterranean Sea. 
Sediment is brought by the waves, fill the outlet of these drainage canals. 
In some canals, the sediment fill only the western parts while in others, 
such as 007, it is present in both eastern and western parts. 

The troubles that may arise because of this sediment fill are known 
well. Thus, it is necessary to find the directian of sand mavement and 
take coutions to prevent the filling· in the main drainage canal YD4 which 
will be constructed newly. For this purpose, to determine the directian 
of sand mavement by using radioisotopes will be tried. 

PART ll 

A. Selection of radioisotope : 

Radioisotopes are used extensively in tracing the mavement of se
diment during the past years. The selection of a tracer is a very impor
tant point in these studies. The properties of a tracer that will be selec
ted, are given below : 
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a - lt should not harm the human body, 

b - lt shold be traced easily after injected to the bottom, (con
cerning emitted radiation and energy), 

c - Granulometry and density should be similar to that of sediment, 
d - lt should be provided excessively from Çekmece Nuclear Re

search Center preferably, 

e - lt should keep the necessary tracing characteristics during 
the experiment (concerning half life). 



To study the mavement of sediment, various kinds of tracers are 
prepared by using radioisotopes that passes the above mentioned cha
racteristics . 

1 - Neutron activation of sand : 

Sediment is covered by radioactive matarial by adsorbtion. Tracers 
thus prepared, are effected physically as wearing away of the active 
layer and chemically as the effect of sea water. 

2 - lnserting a radioactive piece to each element : 

This method is applied to gravel synthetic resin which absorbs the 
radioactive material, is put into the from of a pin of few mm. or a bead 
and is placed into each hale opened for the gravel. This hale is after
wards filled with cement. 

3 - Activation of sand taken from the experiment field : 

In this case, the tracer will be chosen so as to fit its granulometry 
and density in reality. However, it is not possible to obtain a long half 
life radioisotopa from the irridiation of sand. Half life of P 32 which is 
found ina smail amount in natural sand is 14.6 days. Since it gives out 
f3 radiations, it is not suitable for use in researches made under water. 
Half l ife of silisium -31 is 2.62, while Na- 24's is 15 hours. 

4 - To add an element in glass which can be radioactive : 

This can be obtained by beating the glass in the granulametry of 
sand taken from the experiment area. The density of glass must fit the 
density of sand. In that case, one of the isotopes given below is put into 
the gl ass : 1191

, Ta181 or Sc45
• These i sotapes are changed into radioactive 

1192
, Ta182, and Sc46 at the Nuclear Center. 

Since the study of sand mavement at the outlet of YD4 drainage 
cana! will take a long time to get an absolute results, to use radioactive 
glass sand at this study is suitable. 

B. Preparation of radioactive glass sand : 

Glass sand having Sc- 45 in it, has been prepared in France, grin
ded, the sieve analysis is made at the soil Mechanics Laboratory of 
Research Department, so that its granulometry is the same as the sand 

at the battom (Fig .1) The sample which weighs 42 g. is bombarded at 

the Nuclear Research Center with neutrons and n radioactive sand with 

r,n activity aronud 500 m Curie is obtained. 
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PART lll 

A. Transportation of radioactive sand from Çekmece Nuclear Center, 
to the field : 

Radioactive sand is taken out of Nuclear Research Center in an 
aluminium tube. lt is then put into a lead container 13 cm thick. After a 
physical health control, it is started to the field by a truck with two dri
vers. 

B. Mounting the equipment and leaving radioactive sand to the bottom 
of the sea: 

Because of a shallow water and lack of landing- stage, loadings are 
made at Mersin harbour. 

Before the arrival of radioactive material, a special system is mo
unted to the motor- boat to leave the sand to a definite point at the 
bottom. This system provides a reliable injection of radioactive material. 

The radioactive material in lead container is loaded on the boat 
waiting in Mersin harbour, by a crane system and the boat has started 
to the experiment place. lt anchored at a suitable point within a zone 
where waves break. 

The leaving of radioactive material to the battom of the sea is as 
follows: 

a) The lid of the lead container is opened and the aluminium tube 
containing radioactive material is taken off with long handled pincers 
and put to the under part of the lead container, 

b) Tube is fastened to lead by the screw besides, 

c) With a special system the lid of aluminium tube is opened, 

d) The rope with a special opening system is tied to the upper 
part where a glass bulb is placed, 

e) The upper part is put over the lower part 

f) Pieces are attached on two sides by screws. 

g) The rope that ties the upper part is untied by strokes. 

h} The system is turned upside down and radioactive sand is po
ured into glass bulb, 

i} By a fast emptying of crane system, the system is knocked to 
the battom and breaking the glass bulb, radioactive sand is left to the 
bottom. 

j) The system is pulled back by crane and broken pieces of glass 
bulb is dipped into water by long pincers. Water is poured over the sys-
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tem to purify it from radioactive contamination and all equipment and 
the boat are controlled with an apparatus of health physics . 

Radioactive material was injected on 27.9.1970 at 9.30 a.m. and a 
floater was thrown at the inpection point determined by a telerneter 
from the shore. 

Floaters were placed to right and leh sides of injection point at 
1 Km. distance and sign boards were put on the shore. The whole viila
ge was informed about the danger of swimming and fishing within the 
area between floaters and sign boards and these activities were forbidden . 

C. Tracing of radioactive sand at the bottom of the sea and drawing 
equ · radioactive lines : 

Mavement of radioactive sand left to the bottom is measured by a 
G MT- 9T type gamameter hung down from the boat aher two hours. 
Tracings following this , were made on September 28, 1970; September 
29, 1970 and November 5, 1970, December 12, December 13, 1970. Maa
suring area was enlarged until back- ground is obtained. 

Furthermore, every point where radioactivity was measured was 
determined from the shore by a telerneter and these points are plotted 
on the map. Equ- radioactive lines, belonging to points whose places 
and activities are determined, are drawn 

D. Determinatinon of directian of wind at the experiment area : 

Tracing sand mavement by radioisotopes is possible for a long time 
but because of financial difficulties of health physics and tracing the 
working period should be minimum. Thus, factors effecting mavement 
of sediment around YD4 drainage canal and their effects are investiga
ted and critisized. As a result of investigations made on flux and reflux 
in the region, we have come to a conclusion that the rise of sea is not 
much, averagely, 

Furthermore, since the shore is shallow the wind effects greaty on 
the mavement of sand. Information on wind observations for 6 years are 
obtained from Karataş observation station of State Meteorological Works 
which is near the experiment area 

Getting advantage of this information monthly average wind forces 
are gathered vectorally and directian and velocity of wind belonging to 
each year is determined 

This time violence of w ind of years are gathered vectorally and the 
general directian of the wind is tried to determine in this region (Fig. 4) 
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Additlonally, from the day when radioactive material is left to the bat
tom of the sea till the day when last measuring is made, daily wind' 
violence is gathered vectorally (Fig. 5, 6- 1, 6 · 2). 

There is a similarity between directian and wind's directian in the 
region. lt is agreed that mavement directian of radioactive sand has 
been studied for a long time. 

PART IV 

RESULT: 

The work done for the study of sand mavement at YD4 main draina
ge canal can be summarized as gollows; 

1 - Regarding the information for six years obtained from Karataş 
Observation Station of State Meteorological Works, determina
tion of wind's directian araund the canal. 

2 - Following the radioisotepe injection, directian of wind araund 
the canal is determined and this directian being compared 
with the general directian brings up a decision that the period 
of tracing radioactive sand can be extended to 6 years. 

3 - The mavement of radioactive sand is traced by special coun
ting systems and a quantitative determination is made about 
the places from where sand moves to, 

Additionally, a similarity is detected between both the directian of 
radioactive sand and wind. As a result of the above studies, we have 
come to a conclusion that the general mavement of sand at the battom 
of the sea at a point where YD4 drainage canal opens to the sea is from 
SWW towards NEE. 
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