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TABAN ŞEKLi SINIFLARI ARASINDAKi GEÇiŞ BÖLGELERI 

f. ŞENTÜRK • 

1- Giriş: 

Tahii olaylar genellikle süreklidir ve kesiklik göstermez. Bir merhale
den diğerine geçiş yumuşaktır ve özel bir geçiş süresi aracı l ığı ile olur. 
Yaz mevsiminin, nasıl hemen kış mevsimini izlemesi olanaksız ise kritik 
altı akımdan da hemen kritik üstü akıma geçmenin olanağı yoktur. Yaz 
ve kış mevsimleri arasındaki geçiş bölgelerine bahar ismi verilmiştir. 

Kritik altı akımdan kritik üstü akıma geçişi hidrolik sıçrama sağlar. Bu 
söylenilen kaide geneldir ve doğada istisnası yoktur. Öyle ise doğal 
akımlarda varlığını bildiğimiz taban şekilleri sınıfları arasında da geçiş 

bölgeleri bulunmalıdır. Bunlardan yalnızca bir tanesi tanımlanmıştır. ve 
kum basamakları ile düzlemsel tabanlı akım arasında yer alır. Fakat 
rüsup hareketinin yer almadığı düzlemsel taban ile kum dalgacıkları ve 
dalgacıklar ile kum basamakları arasında da geçiş bölgeleri bulunmalıdır. 
Bu bölgeler eğer var ise a:kıma gösterdikleri direncin düzlemsel tabanın, 

dalgacıklı tabanın veya kum basamakları ile kaplı tabanın direncinden farklı 
olmalar gereklidir. Taban direncinin mühendislik çalışmalarındaki önemi 
belli olduğuna göre değişim kurallarının belirlenmesinde büyük yarar 
vardır. Bu düşünceden hareket edilerek en az üç geçiş bölgesin in buluna
bileceği saptanmıştır . Bu yazıda bunlardan, rüsup hareketi olmayan düzlem
sel tabandan kum dalgacıklarına geçişteki bölgeye .. aıt geçiş bölgesi• 
kum dalgacıklarından kum basarnaklarına geçişteki bölgeye «orta geçiş 

gölgesi" ve kum basamaklarından rüsup hareketi olan düzlemsel bölge
ye geçişe de •Üst geçiş bölgesi» ismi verilecektir. 

Gerçekte böyle bir sınıflandırma esas taban şekli sınıflarının 4 tane 
olması fikrinden doğmuştur (Simons, Richardson 1965) . Şentürk (1975) 
ayrı bir sınıflandırma teklif etmiştir. Bu sınıflandırma aşağıdadır. 

1 - Rüsup hareketi olmayan düzlemsel taban 

2 - Kum dalgacıkları veya Dı tipi kum basamakları 

3 - D2 veya 0 3 tipi kum basamakları 

4 - Rüsup hareketi bulunan düzlemsel taban 

(•) Dr. Y. Müh. DSI Araştırma Dalresi Başkanlığı 

3 



Bu sınıflandırmada kum basamakları 3 grupta incelenmiştir, bunlara Dı 
02 , 0 3 grubu kum basamakları ismi verilecektir. 

Kum basamakları sınıfının tarifinde eksiklikler vardır, bu sebepten 
dolayı araştırıcılar bu sınıftan bahsederken değişik kurallardan söı etme 
durumda kal mışlardır. Bunlar şöylece özetlenebilir: 

1 - Dso> 0.6 mm için bütün akım şartlarında kum dalgacıkları elde 
edilemez, tabanda yalnızca kum basamakları oluşur (Simons, Richardson 
1965, Şentürk, 1967) 

2 - J > k ( * ) için de yukarıdaki husus geçerlidir (Şentürk, 1975) 

3 - D < 0,3 mm. için ve kum basamakları halinde akım karakteris
tikterindeki bir artıma akıma dirençte bir azalma yer alır; D > 0,3 mm. 
için bunun tersi olay ile karşılaşılır. (Simons- Richardson, 1965). 

Bu kısattmalar kum basamakları sınıfının gerçekte birkaç tip taban 
şeklinden oluştuğu fikrini doğurmaktadır. 

Taban şekillerinin oluşumundaki geçerli kural düzlemsel tabandan 
sırasıyle kum dalgacıklarına, kum basamaklarına, tekrar düzlemsel tabana 
ve nihayet ters kum basarnaklarına geçiş şeklindedir. 

D ve J parametrelerinin limit değe,rlerinden sonra neden kum dat
gacıklarının oluşamadığı bir takım araştırıcılar tarafından açıklanmak is
tenmiştir (Şentürk, 1975). Fakat taban sınıflarının olueı>umunda akıma 

gösterdikleri direncin esas alınması halinde kum basamakları diye tanım
lanan bir takım taban şekillerinin aslında kum dalgacıkları olarak tanım

lanmasının daha geçerli olacağı anlaşılacaıktır . Bu tip taban şekillerine 

tip 1 ve tip3 kum basamakları ismi verilmiştir. Bunların tanımlanmaları 

şöylece yapılacaktır (Bak tablo 1) . Yukarda da söylendiği gibi Oso > 
0.6 mm. için tabanda kum dalgacıkları oluşamaz. Bu şartlar altında elde 
edilen taban şekillerine kum basamakları ismi verilmiştiır. Halbuki bu 
taban şekillerinin akıma gösterdikleri direnç aynı şartlar altındaki kum 
dalgacıklarının akıma gösterecekleri direncin aynıdır. Bu husus deneysel 
olarak kanıtlanmıştıı Demek ki elde edilen taban şekilleri tam anlamıyla 
ne kum dalgacığı ne de kum basamağıdır, bunlara •tip 1 kum basamağı• 
denilecektir. Gerçekte tip 1 basamakların gerçek şekillerini saptamak 
olanağı bulunamamıştır. Sebebi çalışılan laboratuvar kanallarının çok dar 
oluşudur. Tip 1 basamaklar gayet geniş ünitelerden oluşmaktadır, kanal 
cidarları bu üniteleri kı.rarak yansıtmakta ve tanımlanması olanaksız şekil
Iere sokmaktadır. Doğada tip 1'e çok rastlanır, fakat burada da yataktaki 
sudan kurtulmak olanağı olmadığından ünitelerin şekli saptanamamakta
dır . j > k iç'irt de benzer düşünceler ileri sürülebilir. 

Tip 1 taban ~ekilleri tip 2 basarnaklara orta geçiş bölgesi aracılığı 

ile dönüşür. Bilindiği gibi (Şentürk, 1975) üst geçiş bölgesine ancak tip 2 
basamaklarından geçilebilmektedir (bak 4.1) . Eğer ekımın enerji çizgisi 

(*) JL = Limit hidrolik eğim 
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eğimi, k ile ıbağıtlanan sınırlayıcı \bir değerden tküçükse üst geçiş bölgesine 
erişilemez (bak 4) dolayısıyle tip 2 basamaklar teşekkül edemez tip 1 
basamakları tip 3 basarnaklarına dönüşür. Gerek tip 1 gerekse tip 3 
basamakların akıma gösterdikleri· direnç aynı akım şartları altında kum 
dalgacıklarının akıma gösterecekleri direncin aynıdır. Bu iki tip taban 
şeklin:n geometrisi de birbirine çok benzer. 

Ovalarda kendi alüviyonları içinde akan nehirlerin taban şekilleri tip 
3 basamaklardır. Birleşik Amerikanın Nebraska Devletinin baş şehri olan 
Omaha yakınlarında Missouri nehri üzerinde yapılan araştırmalarda 240 
mil boyuca tabanın tip 3 basamaklar ile kaplı -plduğu görülmüşfi.ir. Missis
sipi nehrinin ova içinde kalan çok uzun :bir kesiminde de yalnızca bu 1ip 
taban şekilleri saptanmıştır (Şentürk, 19'75). ' 

Değişik tipteki basamaklar arasında bir geçiş bölgesinin yeralıp al
madığı daha ilerde ele alınacaktır. Hemen söylenilmesi gerı;:kli olan husus 
yukarıda bahis konusu edilen kısıtlamaların değişik basamak tiplerinin 
benimsenmesi halinde ortadan kalktığıdır. Bu taktirde· Dso> 0.6 mm. ve 
j > jL şartları ortadan kalkar. Çünkü her i'ki halde de elde edilen 
taban şekillerinin akıma gösterdiği direnç aynı formül ile ifade edilir. 
D < 0.3 mm. halinde akımın artan karakteristiklerine tekabül eden diren
cin azalması keyfiyeti de anlaşılır hale gelmektedir. Zira j > jL için di
renç, dalgacıklara özgü direnç konumuna uyar. 

j > jL halinde ve D'nin küçük değerleri için tip ' 2 basamakların elde 
l 

edilmesi fevkalade güçtür. Tabandaki dalgac ı klar orta geçiş bölgesinde 
iken silinmeye başlar ve orta ve üst geçiş bölgeleri birbirine karışır. 

Orta geçiş bölgesinde ise yukarda söylenilen özellik geçerlidir. 
' 

2 - Rüsup Hareketi Olmıyan Düzlemsel Tabandan Ku.m ' oalgacıklarına 
Geçiş: 

Alt Geçiş Bölgesi : 

Hareketsiz düzlemsel bir tabanın akıma gösterdiği direnç en rasyonel 
şekliyle Prandtl (1926) tarafından ele alınmıştır. Kum dalgacıklarının diren
ci ise Şentürk (1965 - 1967 - 1975), Simons ve Richardsqn (1965) gibi bir 
çok araştırıcının verdikleri ampirik kurallar yardımıyle belirlenmektedir. 
Bunlar birbirinden tamamen farklıdır. Yalnız ihtiva ettikleri boyutsuz para
metreler birbirine benzer veya birbirine eştir. Örnek olarak Şentürk'ün 
1975 senesinde tadilen geliştirdiği formüller gurubu gözönüne alınacaktır . 

Hareketsiz düzlemsel tabanın akıma gösterdiği direnç 

U R' 
Einstein'in formülü (*) U'* = 6.25 + 5.75 log D

65 
x (1) 

x = f (D;) (2) 
------------------------
(*) Hareketsiz tabanlar için Şentürk he~hangi bir formül geliştif'memiştir. 
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Kum dalgacıkları yahut Dı ·tipi basamaklar yahut D3 tipi basamaklar 
ile kaplı bir tabanın akıma gösterdiği direnç 

u R' 
U',. = 6 + 6.5 log D65 

(3) 

u R" 

U"* 
=- 52 + 2,5Jog C + 18log 

D65 
(4) 

c = D35 ~( D65 W65 r 
D65 Yw V (5) 

Ys' = Y -Yw (6) 

D ll tipindeki basamakların akıma gösterdiği direnç 

u R' 
U"* 

6 + 6.5 log 0 (3) 
65 

u R" 

U"* 
48 -log C- ll log 

D65 
(7) 

-Ndirlooıooii-

u :&•H65109-!-z~ ... C 
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Bu formüllerde kullanılan semboller yazının ekinde açıklanmıştır. Şekil 1 
yukardaki bağıntıların değ işimin i göstermektedir. Eksen takımının ordina
tında ortalama hıziara absisinde ise R' ve R" değerlerine yer verilmiştir . 
(3) denklemi (T X B') eğrisi ile 4 denklemi RNX' AF eğrisi ile 7 denklemi 
de OXMAB eğrisi ile ifade edilmiştir. ilk iki eğrinin ortalama hızın negatif 
bir değeri için bir minimumdan geçtiği gösterilebilir. Sonuncu eğrinin pozitif 
(U) değerleri için bir maximum noktası vardır (Şekilde B, ile gösterilmiş
tir). Bu özellik üst geçiş bölgesinin başlama noktasının tarifinde ·kullanıla

caktır. 

TXB' eğrisi yüzeysel sürtünmeden oluşan direncin ifadesidir. Şekil di
rencini veren RNX' A ve OXMAB eğrileri ile beraber kullanılacaktır. Taba
nın dalgacıklar ile kaplı olması halinde RNX' AF eğrisi ve tip ll basamakları 
ile kaplı olması halinde ise OXMAB eğrisi olayı tariflemektedir. 

RNX' AF eğrisinin RA kısmı D > 0.6 mm. ve j > jL şartlarının gerçek
leşmesi halinde tip 1 basamaklarının ve AF kısmı da benzer şartlar altında 
tip lll basamaklarının simgesidir. 

Üzerinde bir akımın yeraldığı ve kohezyonsuz bir malzeme ile kaplı 
bir akarsu yatağını gözönüne alalım. Akım karekteristiklerinin değerlerinin 
tedricen arttığı düşünülecek olursa ortalama hızın UaM gibi bir değeri için 
taban hareketinin başladığı varsayılabilir. Bu anda Shields parametresi 
('t/y.'Dso) belirli bir değer almış bulunur. Bu değere tekabül eden Rey-

nolds sayısı u. R = V g J R312 dir. Hareketin başlaması ile birlikte ve 
V V 

debi ve hidrolik eğimin sabit değerleri için taban ya dalgacıklar yahut 
tip 1 basamaklar ile kaplanacaktır. Her iki halde de su derinliği artar do
layısı ile R'de bu artımı izler. Derinliğin artması ıslak alanı da arttıraca
ğından ortalama U hızı azalır ve U< UaM olur. Bu şartlar altında da taban 
hareketi vardır çünkü gerek Reynolds sayısının gerekse Shields para
metresinin değerleri hareket başlangıcına tekabül eden değerlerin üstün
dedir. 

Akımın aldığı bu yeni özellik taban şekillerini de bozar, bunlar şekil 
değiştirerek yuvarlanır ve silinmeğe yüz tutar. Akıma dirençleri artık 

FAX'NA eğrisini izlemez. O debisinin azalması halinde taban şekilleri

nin silinmesi devam eder ve akıma direnç gittikçe azalır. Akım artık aşa

ğı geçiş bölgesindedir. Gerek laboratuar kanallarında gerekse tabii akar
sularda aşağı geçiş bölgesinin olasılığı çoğunlukla saptanmıştır. 

Bilindiği gibi hidrolik yarıçap 

R=R'+R" 

şeklinde yazılabilmektedir. Burada R' ile yüzeysel sürtünmeden oluşan 
hidrolik yarıçap R" ile de taban şekillerinden oluşan yarıçap gösterilmiş-
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tir. Alt geçiş bölgesindeki taban şekilleri silindikçe mütekabil R" hidro
lik yarıçapı da küçülür. Debinin öğle bir değeri vardır ki R" ,.,. R' olur. Ar· 
tık hareket durmak üzeredir, hareket durduğu anda 

RaM~ 2 R' 

yazılabilir. R'nün ıbu değeri Şekil : 1 de T gibi bir no'ktayla gösterilmiştir. 
RaM hareket başlangıcını veren hidrolik yarıçapa deni lmiştir. O halde 

RaM 
R'= -

2 
(8) 

yazılabilir. R'nün bu değeri Şekil : 1 de T gibi bir noktayla gösterilebilir. 

T, noktasına tekabül eden hidrolik yarıçap 

sükGnetin ifadesidir. 

RaM 
= R'r ise R< R'r mutlak 

2 

Akım özelliğini belirleyen bir temsilci noktanın Şekil : 1 deki yö-
rüngesi iki görüşe göre belirlenebilir. 

1 - Bu nokta ORNX'A eğrisinin OR parçası üzerinde kalır. 

2 - Bu nokta ORNX'A eğrisinden tamamen farklı bir eğri çizer. 

Birinci kabulün gerçekleşmesi halinde hareketsiz düzlemsel taban 
hiçbir zaman elde edilemez. ikinci kabule en basit örnek akımın TR doğ
rusunu çizmesidir. Alt geçiş bölgesinin simgesi olarak TR doğrusu kabul 
edilmiştir. Gerçekte alt geçiş bölgesinde U hızının değişimi doğrusal 
değildir. Q'nün sabit değerleri için ve hareket başlangıcından hemen 
sonra dalgacıklar tam teşekkül edememektedir. Böyle hallerde temsilci 
noktanın R noktasını bulması olanağı yoktur. U derhal azalacağından tem
silci nokta yumuşak bir eğri ile TR doğrsuna ulaşır. R noktası için söy
lenilen T noktası içinde geçerlidir. Burada da bir eğri parçası vardır. 

0 de'bisinin yeniden artması halinde temsilci nokta TR doğrusunu 
izler ve R noktasına ulaşır . Tabanda sükunet yeralmış ise bu taktirde TX 
eğrisi akım karakteristiğini belirleyecektir. 

3 - Dalgacıklardan Basarnaklara Geçiş : 
Orta Geçiş Bölgesi : 

Dalgacıklar ve genellikle tip ll basamakları birbirinden tamamen farklı 
taban şekilleridir. Geometrileri birbirinden farklı olduğu gibi akıma gös
terıdikleri dirençler de birbirlerinden çok farklı kanunlarla belirlenmiştir. 

Tip 1 ve lll basamakları geometrileri itibarıyle ilk bakışta dalgacıklardan 
ayrılır fakat akıma gösterdikleri direnç kum dalgacıklarının aynı akım şart
ları altında akıma gösterecekleri dirence eşittir . Gerçekte tip 1 ve tip lll 
basamaklarının geometrik şekilleri belirlenmiş değildir. Bunların gayet 
geniş yataklarda nasıl oluştuğu tam olarak bilinememektedir; fakat hid
rolik özelliklerinin benzer olması aralarında bir geçiş bölgesinin varlı-
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ğını kanıtlamaz. Buna mukabil dalgacık veya tip 1 veya tip lll basamak
lardan tip ll basarnaklara geçişte bir geçiş bölgesi mevcuttur ve bu böl
ge iki ayrı hidrolik özelliği . haiz taban şeklini yumuşak olarak birbirine 
bağlar. Bu geçiş bölgesine orta geçiş bölgesi ismi verilmiştir. Orta ge
çiş bölgesi Simons ve Richardson (1965) tarafından belirlenmiş olan 
·basamaklar üzerinde olu'şan dalgacıklarıı sınıfından farklıdır. Gerçekte 
böyle bir sınıf tarif edilmemelidir; çünkü basamaklar üzerinde oluşan 
dalgacıklar iki ayrı sınıftan taban şeklinin birarada görülmesinden ibaret
tir. Halbuki orta geçiş bölgesine has taban şekilleri tip ll basamaklar ile 
kum dalgacıkları arasında oluşan özel •geometriyi haiz taban şekilleridir. 

Bu yazıda hükümlere varırken daima iki ana prensipten hareket edil
miştir; bunlar sırasıyle : 

1 - Şekil pürüzlülüğü hiçbir zaman dane pürüzlülüğünden küçük 
olamaz 

2 - Akım kendisine en az direnci. gösterecek olan taban şeklini 

seçer 

1 nci prensibe dayanarak U< Ux için tabanda tip ll basamakları oluşamı
yacağı söy)enilebilir; ikinci pr~nsibe dayanarak da U> Ux için tabanda 
kum dalgacıkları yeralamaz. Fakat ataJetleri dolayısıyla taban şekilleri
nin değişimleri akım değişimini anında izleyemez. Bu sebepten dolayı 
taban şekilleri U< Ux şartı için değişime başlar. Bu değişimin başlangıcı 
orta geçiş bölgesinin de başlangıcıdır ve Şekil 1 de NM doğrusu ile gös
terilmiştir (Şentürk, 1975) . Gerçekte N ve M noktalarını kesinlikle sap
tamanın olasılığı yoktur. Fakat yapılan varsayım (Şentürk, 1975) % 1 O 

dan küçük hatalara yol açtığından yetenekli kabul edilmiştir. 0>0.6 mm. 
şartı dolayısıyle dalgacıklar tip 1 basarnaklarına dönüşmüş olsa bile NM 
hattı yine de bölgeyi tariflerneye devam eder. Tip lll basamaklarından 

tip ll basarnaklarına geçme olanaksızdır dolayısıyle bu iki taban şekli 
arasında bir geçiş bölgesi düşünülemez. 

4 - Tip ll Basamaklardan Ters Basarnaklara Geçiş: 
Üst Geçiş Bölgesi : 

Bu geçiş bölgesi literatürde vardır, gözlenmiş ve incelenmiştir. Bir
birinden tamamen farklı iki taban şekli sınıfı arasındaki bağıntıyı oluş

turur. Fakat yukarda açıklananlardan farklı olarak gayet karışık tabii olay
ları da içerisine almaktadır. Bu arada gerek katı gerekse sıvı akımın kitle 
dalgalanmalarını saymak mümkündür. Dolayısıyle tabanın akıma göster· 
diği direnç tam olarak saptanamamaktadır. Yapılan varsayımların verdiği 

hatalar bazı hallerde % 50 ye kadar çıkar. Bunun nedeni üst geçiş böl
gesinin diğer geçiş bölgeleri gibi basit olmayıp karışık bir bünyeyi haiz 
olmasındandır. Olayı anlayabilmek için aşağıdaki sorunlara çözüm bulma 
zorunluğu vardır: 
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- Üst geçiş bölgesinin giriş sınırının özelliği nedir? 

2 - Üst geçiş bölgesinin çıkış sınırının özelliği nedir? 

3 - Geçiş bölgesindeki salanımlar nasıl saptanmalıdır? 

4 - Geçiş bölgesi sonunda yeralan hareketli düzlemsel tabanın 

özellikleri nelerdir? 

5 - Geçiş bölgesi sınırları içinde akıma direnç nasıl değişir? 

Bu problemler teker, teker ele alınarak incelenecek ve hidrolik ve me
kanik esaslardan hareket edilerek varılan çözümler açıklanacaktır. 

4.1 - Üst Geçiş Bölgesinin Başlangıcı: 

Üst geçiş bölgesinin başlangıcı uygulamada çalışan mühendisler için 
de önemlidir. Taban şekilleri ile kaplı bir akarsu yatağındaki akımın, bu 
taban şekillerinin aniden ortadan kaybolması, yani silinmesi halinde nasıl 
değişeceği bilinmesi gerekli bir sorundur. Hızın artışı, tabandaki salınımlar, 
rüsup taşınımındaki değişimler, örneğin bir taşkın kanalının, hayatı ile 
ilgili hususlardır. Olayın evvelden saptanarak gerekli tedbirlerin ona göre 
alınması şarttır. Bu değişimler taşkın debilerinin hesabında da rol oynar 
etkisi zamanında varsayılmaz ise yapılan hidrolojik girişimlerin olasılığı 

kanıtlanamaz. 

ll nci prensip uyarınca U> UA ve J = sabit şartının gerçekleşmesi ha
linde tabanda tip ll basamakları kalamaz. Fakat akımın ataleti dolayısıyle 
MAB eğrisi daha bir süre akımı temsil etmeğe devam eder. Bu taktirde 
U ortalama hızının herhangi bir değeri için geçiş bölgesine ani bir sıç
rama beklenmelidir. Akım MAB eğrisini izlemekte devam edecek olursa 
taban direnci hızla artar. U= Us için ortalama hızın en büyük değerine 
ulaşılmıştır. Genellikle daha ortalama hızın bu değerine varmadan akım 
ataleti kırılır ve salınımlar başlar; fakat bu olayın hangi hız değeri için 
başlayacağı kesinl ikle söylenememektedir. Gerçekte olay, bu söylenilen
den de karışıktır çünkü salınımların başladığı andan sonra J enerji hattı 

eğimi de artma istidadı gösterir. Geçiş bölgesi nihayetinde bu artım du
rur. J, enerji hattı eğiminin her değeri için akım geçiş bölgesine girmez. 
Tip ll basamaklarını tip lll basamakları izler ve su derinliği artar fakat 
düzlemsel taban elde edilemez. Demek ki JL gibi sınırlayıcı bir eğim ta
riflenebilecektir öyleki J < JL için düzlemsel tabana hiç bir zaman erişi

lemesin. ilk iş olarak bu JL sınırlayıcı değerinin belirlenmesi gereklidir. 

4.1 .1 - JL Sınırlayıcı Değerinin Hesabı : 

Şekil 2 de bir akımın tabanında duran bir ıkatı daneye etkiyen kuv
vetler gösterilmiştir. Kaldırma kuvveti (lift force) gibi tabiatı tam olarak 
bilinerneyen kuvvetler ihmal edilmektedir. Yalnızca Fd ataJet kuvveti ve 
W ağırlık kuvvetine yer verilmiştir. 
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Şekil : 2 

Üst geçiş bölgesine girmek için gerekli şartın atafet kuvvetinin ağır
lık kuvveti üzerindeki izdüşümünün bu kuvvete eşit olmasından ibaret 
bulunduğu kabul edilmiştir. Bu varsayım tartışılabilir ve yerine başka var
sayımlar getirilebilir. Fakat bu •varsayımla yapılan hesapların sonuçları 
deneysel sonuçlara uymuştur. Dolayısıyle yazının devamınca kullanıla
caktır. 

Akım tabanı üzerinde duran danenin küresel olduğunu düşünürsek bu 
daneye etkiyen kuvvetler şöylece ifade edilebilir : 

Burada 

göstermektedir. 

'lt 
F - 1 D3 v= 6 y , 

F.ı= atafet kuvvetini 

Fv= yerçekiminden doğan kuvveti 

D=dane çapını 

U= ortalama hızı 
kazınma katsayısı 

y', =danenin su altında ölçülen özgül ağırlığını 

8 
U2- - u 2 

- f * 
denkleminden faydalanılarak U yerine U * konulursa 

Co 'lt 
2 Fd= f -.D 

bulunur. Burada 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

-. = p u. 2 
(13) 

tür; (f) ise Darcy- Weissbach direnç katsayısını göstermektedir. Daha 
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yukarda geçiş bölgesinin başlangıcı ile ilgili şart kullanılarak 
1t 1t 

C - D2=- 'D3 
D f 6 y s 't J 

f y', 
-r=6 Co - J- D =p U/ 

yazılabilir. u. yerine değeri konularak 
f y', 
--J- D=pg RJ 
6 Co 

ve 

bulunur. 

f y', D 
R=R'+R"= -- ----

6 Co Y J2 

( 14) 

( 15) 

(16) 

(17) 

(18) 

R geçiş bölgesi başlangıcındaki hidrolik yarıçaptır ve değeri Şentürk 
( 1975) tarafından 

R=expıo (3 ,4936- 0,091 log C+log D6s) (19) 

şeklinde verilmiştir. Bu noktada dane pürüzlülüğüne tekabül eden R' de
ğerinin şekil pürüzlülüğüne tekabül eden R" yanında ihmal edilebileceği 
kabul edilmiştir . Böylelikle yapılan hata emniyetli çözüm doğrultusuıı

dadır. O halde R = R"a yazılabileceğinden 

Ua=9.57 v' g JL R"a 

bulunmuş olur. 

(20) 

Ua ve R"a hesaplanınca R' değeri de 3 denklemi yardımıyle elde edi
lebileceğinden yukarda yapılan kabulün geçerliliği de bir bakıma kontrol 
edilmiş olur. Böyle bir basitleştirmeye gidilmek istenmiyor ise o taktirde 
R' değerinin var olduğu esasına dayanarak Ua hızını hesap etmek de 
mümkündür. Doğada f=0,016 genellikle ortalama bir değer olarak var
sayılmaktadır. 

(21) 

kabulü de buna eklenerek 

JL =expıo ( -2,80+0,044 log C' -0,48 log Co) (22) 
bulunur. Şentürk (1975 bu denklemin yeterliliğini doğa akımlarını ve la
boratuvar akımlarını kullanarak göstermiştir. Demek ki akım üst geçiş 
bölgesine şu varsayımların gerçekleşmesi halinde girebilmektedir: 

- Enerji hattı eğimi, 22 No.'lu bağıntı ile verilen JL gibi sınırlayıcı 
bir değerden büyük olmalıdır. 
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2 - Ortalama hızın değeri U=Ue gibi bir değerin civarında bulun
malıdır. 

J<JL halinde U>Ue şartı üst geçiş bölgesine giriş için gifayetli bir şart 
değildir. 

4.2 - Üst Geçiş Bölgesinin Sonu : 

Üst geçiş bölgesinin sonunu belirlemek başlangıcını belirlemekten 
çok daha güçtür. Hareketli düzlemsel tabanın geçiş bölgesinin sonunu 
belirlediği söylenebilir (*). Bu düşünce tarzı aşağıda açıklanan kabulün 
temelini teşkil etmektedir: 

Üst geçiş bölgesi B noktasından dane pürüzlülüğüne bağlı akım di
rencini tanımlayan eğriye bir dik çizilmek suretiyle tarif edilecektir. 

Bu tarif kabadır ve kabulü halinde önemli hatalar ile de karşılaşıla
bilir. Fakat üst geçiş bölgesinin son noktası olan B' yü tanımiayabiien 

geometrik bir çözüm getirmektedir (Şekil : 1). 

4.3 - Üst Geçiş Bölgesindeki Salınımlar : 

Akım üst geçiş bölgesine gittikçe sönümlenen bir seri salınım so
nunda girer. Gerçekte bu salınımlar düzlemsel tabana erişildikten sonra 
da vardır ve bu taban şekli sınıfının önemli bir özelliğini simgeler. Bu 
olay, yatağın akıma gösterdiği direncin sürekli salınımları ile bel irgindir 
ve su derinliğinde sürekli değişimlere yol açar. Aynı şekilde enerji hattı 

eğimi de bu salınırnlara iştirak eder. Görülüyor ki üst geçiş bölgesi can
lıdır , direnci tedricen azaltır ve bu azaltma süresince yeni akım şartları

nın peyderpey oluşumunu sağlar. Bilinen fakat gösterilmesinde büyük 
güçlükler olan bir husus da Dso çapının da bu salınırnlara uyarak değiş
mekte oluşudur. Şekil 3 te salınım olayının şekilsel bir tarifi gösteril
miştir. 

Akım formülünün 3-7 bağıntıları ile gösterilenlere benzer olduğu 

ve J eğiminin de değişmediği düşünülürse Şekil 3 teki A ve B eğrileri bu 
olayı tariflerneye yeterlidir. B eğrisi U ortalama hızının değişimini, tip ll 
basamakları halinde ve şekil pürüzlülüğüne bağlı olarak vermekte A eğ

risi de aynı değişimi dane pürüzlülüğü için belirlemektedir. Belirli bk 
ortalama U hızına bağlı olarak B eğrisinin yardımıyle R" ve A eğrisinin 

yardımıyla da R' hidrolik yarıçapları hesaplanabilir. Bilindiği gibi 
R= R' + R" 

dür. Ortalama hızın böylece tarif edilen taban şekillerine bağlı olarak 
alabileceği en büyük değer Şekil 3 te U ı ile tanımlanmıştır. U> U ı için 

(*) Gerçekte bu hususta da sarih bir fikir yoktur. Hareketli düzlemsel tabanı geçiş 

bölgesi içinde mütalaa edenler olduğu gibi dışında kaldığını iddia edenler de 
vardır. Bu yazıda düzlemsel tabanın geçiş bölgesinin dışında kaldığı kabul edil
miştir. Geçiş bölgesi esas itibarıyle akımın dalgalanmalar gösterdiği sınırların içi 
olarak düşünülmektedir. 
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taban şekillerinde bir değişiklik beklenilebilir ve yegane ihtimal hareketli 
düzlemsel taban şeklinin basamakların yerini alması ihtimalidir, zira Şe
kil 3 te bu alanda başkaca bir eğri yoktur. Bu ihtimalin gerçekleşmesi 
halinde R" = O ve Rı=R'ı olur yani taban şekilleri silinir ve onların ye
rini düzlemsel taban alır. Halbuki düzlemsel tabanın üzerinde hala dal
galı tabana tekabül eden bir su derinliği vardır . Akımın ataleti su derin
liğinin taban şekli değişimini derhal izlemesine mani olmuştur. O halde 

R'=Rı 

yazılabilir. Halbuki R'ı in bu değerine Şekil 3 te U9 ile gösterilen orta
lama hız tekabül etmektedir ve U9> Uı eşitsizliği geçerlidir. Dolayısıyle 

suyun hızı artar ve U2 gibi bir değere erişir . Bu değişimi hidrolik yarıçap 
da izler ve R2< R ı gibi yeni bir değere ulaşır . Hidrolik yarıçapın bu yeni 
değerini muhafaza edebilmek için tabanda dalgalanmalar olur ve bütün 
taban yeniden taban şekilleri ile kaplanır. 

Bu ara taban şekilleri stabil değildir ve kum basarnaklarına da ben
zemez. Bazı araştırıcılar bunlara «yıkanmış basamaklar» ismini takmış 

lardır. Gerçekte basamaklar ile düzlemsel taban arasında geçici bir mer
haleyi temsil ederler ve geçiş bölgesine has bir t aban şekli grubunu mey
dana getirirler. Bununla beraber yeni U2 hızı bu yeni taban şekillerinin 

yerinde kalması için gerekli hızdan daha büyüktür dolayısıyle taban bir 
kerre daha düzlemsel hale gelir ve 

R'=R2 

bulunur. R' nün bu değerine tekabül eden hız Us dir ve Us> U2 eşitsizliği 
geçerli olur. Bundan sonra yukardakine benzer bir süreç yeniden oluşur. 

Ortalama hız artar ve U3 değerine ulaşır. Taban U3 hızına tekabül eden 
RJ hidrolik çapına uygun taban şekilleri ile kaplanır. Akımda görülen bu 
salınımlar hızın Us gibi bir değeri için stabil bir hale gelebilir. Gerçekte 
bu stabilite kararlı değildir en ufak bir değişim sonucu bozulur ve salı
nımlar başlar. Stabil akım şartına uyan taban hareketli ve düzlemseldir, 
ayrıca bütünü ile salınıma tabidir. Bu salınım bir ucundan tutularak sal
lanılan ince çelik bir levhanın salınımını andırır . · 

Üst geçiş bölgesi Şekil 3 te 1 ' , 2 ', 3', 4', 5 eğrisi ile gösterilmiştir. 
Şentürk, 1'- 5 eğrisinin (1 ') noktasından A eğrisine indi ri lecek bir dikey 
ile ifade edilebileceğini kabul etmiştir. Bu dikey (1 ') noktasının A eğri

sine olan en küçük mesafesidir. Doğada en az enerji sarfıyla en çok iş 

görüldüğünden gerçeğin (1'- 5) doğrusu ile ifadesinin olasılığı vardır . 
(Bk. Simons, Şentürk 1975) . 

4.4 - Geçiş Bölgesinin Sonunu Sınırlayan Düzlemsel Tabanın Özel
likleri: 

Geçiş bölgesi sonunda varılan düzlemsel taban yukarda da söylen
diği gibi kararsız bir denge halidir. Büyük rüsup taşınımı ve sürekli sa-
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lınımı en önemli özelliğini teşkil eder. Akımdaki en ufak bir değişim ya 
tip ll basamakların yahut ters basamakların oluşmasını sağlar. Hareketli 
düzlemsel tabanın akıma karşı gösterdiği direnç hareketsiz düzlemsel ta
banın direncinden büyüktür. Şentürk (1975), bu direncin şu bağıntı yar
dımıyle hesaplanabileceğini göstermiştir : 

U R 
-u =6-2 1og C+6.51og -D (23) 

* 65 

( -2 log C) terimi dolayısıyle (23) denkleminin (3) denkleminden daha 
büyük bir direncin ifadesi olduğu açıktır. 

S-Netice: 

Hareketli tabanlı bir yatak içinde yeralan akım 3 farklı geçiş bölgesi 
gösterir. Bu bölgelerin özellikleri bir yandan akımın diğer yandan da katı 
malzemenin özelliklerine bağlıdır. Alt ve orta geçiş bölgelerini matema
tiksel yönden tatmin edici şekilde tarifiemek olanağı bulunmuştur. Fakat 
üst geçiş bölgesinde tabanın akıma gösterdiği direnci matematiksel bir 
bağınt ı ile tarifiemek çok güçtür. Bunun sebebini üst geçiş bölgesinde 
yeralan akımın fevkalade karışık bünyesinde aramak lazımdır. Ancak ola
yı tam manası ile anladıktan sonra direnç problemini tatminkar bir şekil
de çözmek imkanı hasıl olabilir. 

Bu yazıda kullanılan işaretler 

U Ortalama hız m/sn. 

R' Dane pürüzlülüğüne bağlı hidrolik yarıçap (m) 

R" Şekil pürüzlülüğüne bağlı hidrolik yarıçap (m) 

U' v gR'J m/sn. 

J Enerji hattı eğimi 

JL - Enerji hattı eğiminin limit değeri 

D6s Karışımın % 65 nden küçük dane çapı (m) 

0 35 - Karışımın % 35 nden küçük dane çapı (m) 

X 

ö 

W3s 

u:· 
'J 

-
-

Einstein'ın düzeltme faktörü 

Sınır tabakası kalınlığı (m) 

D3s'e bağlı çökme hızı (m/sn.) 

v gR'J (ım/sn.) 

Kinematik viskozite (m2/sn.) 

UaM = Hareket başlangıcına tekabül eden ortalama hız. 
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TRANSiTiONS BETWEEN BED FORM CLASSES 

F. ŞENTÜRK(*) 

1 - Introduction 

In general natural phenomena are continious and present any inter
ruption. The passage from one phase to the folloving is smooth. Winter, 
for example is not followed immediately by summer. Spring and automn 
constitute a transtition between these two phases of the seasons. In 
hydraulics gradually varied flow can be considered as such a transition. 
Exception to this rule exists in rapidly varied flow (hydraulic jump) . But 
even in this case the jump is the transition between the sub and super 
critica! folws . lt is a series of fluotuations whioh lead to a fina! stable 
flow. Similar fluctuations are observed in the transition from dunes to 
plane bed with sediment motion. 

Gonsidering different phases of a natural flow carrying sediments 
it is customary to admit the existance of a transition between dunes and 
plane bed with sediment motion. The physical aspect of this transition 
is clearly defined by continious fluctuations. Similar transitions are not 
Considered between ripples and dunes or between plane bed without sedi
ment motion and ripples. An abrupt passage from one of these classes 
to the other is inconsistent if the general rule stated pereviously is true. 

Starting from this idea a research is undertaken to identify transiti
ons between different bed from classes. The probable transition between 
plane bed without sediment matian and ripples will be called tower transi· 
tion, the transition between ripples and dunes will be called middle tran· 
sition and the transition between dunes and anti- dunes will be called 
upper transition. The number of transitions might be limited to three if 
the bed from classes were only four. But a different classification is pro
posed by Şentürk ( 1975) considering mo re than four bed from category, 
as follow: 

1 - Plane bed without sediment motion 

2- Ripples 

3 - Dunes : Dune type 1 
Dune type 2 
Dune type 3 

-,---------
t•) Dr., Head of the DSI Research Departement, Ankara, 

19 



4 - Plane bed with sediment motion 

The category of dune is in the reality a bed form class formed by 
differently shaped configurations. Ripples can be identified easily, so are 
anti - dunes. The remaining bed forms are commonly called dunes. But 
the hydraulic characteristics of these bed configurations are so varied 
t'ıat some restrictions were propsed to help their identification. These 
restrictions are listed as follows. 

1 - For J> JL ( * *) ripples can not be formed (Şentürk, 1975). 

2 - For 0 50 > 0.6 ripples can not be formed (Simons, Richardson 
1965, Şentürk, 1967). 

3 - For Dso< 0.3 mm the resistance to the flow which takes place on 
a dune bed decreases for increasing values of the characteristics of the 
flow (Simons, Richardson 1965). 

From the point of view of the resistance to the flow any difference 
exists between ripples and the dunes deseribed above. Only the resis
tance to the flow of type ll dunes differs from the resistance to the flow 
of ripples. if the bed forms were deseribed only after their hydraulic 
properties it would be possible to classify a large number of configura
tions in the category of ripples. 

it is difficult to understand why ripples can not be obtained for Dso> 
0.6 mm and J > JL. The resistance to the flow of the bed configura
tions obtained under these conditions is identical to ripples which would 
be formed under identical flow conditions. The only difference is in their 
geometrical form. The conventional •rose petal• patern is no more exis
tant (Şentürk, 1975) . lnstead formless bed configurations are observed 
on the bottom. Laboratory flumes are to narrow for these configurations 
to be formed entirely. They are broken by the walls of the canals, dis
torted and disfigured. They are in general called dunes. In this paper in 
order to emphasize the difference, the bed forms obtained for Dso>0.6 mm 
are called ·dune of type 1•. The dunes which follows ripples are of 
the conventional type; they will be called ·dune of type ll or type ll 
dunes•. it will be shown in the Article 4.1.1 that for J smaller then a 

limiting value JL the upper transition can not be reached. In this par

ticular case type ll dunes are distorted and a new type of configuration 

is obtained, they will be called ·dues of type lll or type lll dunes•, 

Their resistance to the flow is identical to the resistance of the flow 

which takes place on a ripple bed wich would be formed under iden-

(**) Ef. article 4. 1 - 1 
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tical flow conditions. Type lll dunes explains why the resistance to the 
flow decreases for increasing values of the flow. A detailed description 
of different kind of dunes is given by Şentürk (1975). Table 1 summa
rizes the flow conditions under which the bed configurations are for
med. Possible transitions between different type of dunes are alsa in
vestigated and the results obtained exposed in the fallawing articles. 

2 - Transition between plane bed without sediment motion and 
ripples - lower transition : 

The resistance to the flow of a plane bed without sediment motion 
is defined ıby Prandtl (1962) and the resistance to the flow of a 
ri pp le bed is investigated by Şentürk ( 1965 - 1967- 1975), by Simons 
and Richardson (1965). and many other investigators. The mathema
tical forms of the formulas predicting these resistances are different 
from each other. A set of formulas are given by Şentürk (1975) as 
follows: 

Resistance to the flow of a plane bed without sediment motion : 
Einstein's formula (*) 

u 
U'. 

R' 
=6,25 + 5,75 log - x 

0 65 

x=f(~6s ) 
Resistance to the flow of a ripple or type 1 or lll dune bed 

U R' 
- -=6+6 5 log -
U'. ' 0 65 

U R" ----= - 52+2,5log C+ 18IOQ::--
U". 0 65 

035 y'. ( 0 65"1)W65 )
2 

c---
-o65 Yw 

Resistance to the flow of a Oune type ll bed 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

U R' 
--= 6+6,5 log - 3 
U'. 0 6s 
U R" 

- - = 48- log C-ll log- (7) 
U". 0 65 

The symbols used in these formulas are explained in the appendix. 
Fig. 1 illustrates' the variation of the mean velocity in function of R' and 
R". The curve OTXB' represents the Eq. 3 which predicst the resistance 
due to the skin friction; the curve RNA represnts the Eq. 4 which pre-

(*) Şentürk tıas adopted this fonnula for rigid bed. 
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dicts the resistance due to ripples; the curve XMAB represents the 
Eq. 7 which predicts the resistance due to dunes of type ll. The curve 
shown with dotted line represents the resistance of a plane bed with 
appreciable sediment motion. 

The portion R A of the curve representing the variation of the mean 
velocity corresponds to type 1 dunes for Dso> 0.6 mm and J>JL The 
portion AF of the same curve corresponds to dunes of type lll for J <JL. 

Assume that no sediment motion exists on a plane bed for a given 
set for values of the characteristics of the flow taking place on it. For 
increasing values of these characteristics the mean velocity increases 
also and attains UaM. a critica( value corresponding to the beginning of 
motion. Sediment particles begin to move and ripples are formed. The 
structure of the flow is altered immediately due to the sudden increase 
in the mean velocity, then U< UaM. The representative point of this state 
slope J constant and the discharge constant. An increase in the hyd.ra· 
ulic radius and consequently in the depth of the flow yields a decrease 
in the mean velocity, then U< UsM. The representative point of this state 
of the flow may follow the (R N A) curve if ripples remain on the 
bottom. Though U decreares, the sediment motion do not stop due to 
the increase in the hydraulic radius. A decrease of the dischal"ge may 
influence tıhe lbed forms in two ways : 
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1 - The decrease of the mean velocity yields a change of the re
sistance to the flow shown on the diagram by the curve (RNA). 

2 - The decrease of the mean velocity yields a change of the resis
tance to the flow following a completely different curve on Fig. 1. 

Experimental evidence has shown that the curve (RNA) does not 
represent the resistance to the ' flow for U< UsM. This result is easy to 
understand, because if it continue to represent ·the resistance to the 
flow the bed will always be covered by ripples and the plane bed without 
sediment motion will never be reached again. In the reality for U< UsM 
the ripples are altered and a new form of bed form is established on the 
bottom forming the lower transition regime's bed forms. Their geometry 
is between the geometry of ripples and rounded ripples. They are eroded 
continiously and reached asymptoticly the plane bed. The minimum value 
of the mean velocity for which the sediment motion stoped completely 
is show by UT on the figure. it can be computed considering that the 
beginning of motion corresponds to a given value of the Reynolds nom-

U R - . 
ber related to the shear velocity,- "'- or V gJ R 312 

• For J and tempe-
v V 

rature constant the beginning of motion is a function of R. But when 
the bottom is covered by -sand vawes R is equal to (R' +ıR"). A simple 
assumption may be 

R =R' +R" 
R" = R' 
or 
R = 2R' 

R can computed from shields curve. This particular value of the hydroulic 
radius is shown by RsM * R' can be computed as : 

R'= RsM 
2 

(8) 

Eq. 8 gives the value of the hydraulic radius coresponding to the 
absolute tranquillity of the bed. The value of the mean velocity is then 
UT and can be computed using Eq. 3. 

lhe upper limit of the lower transition is ıshown by the point R and it's 
lower limit ıby the point T. A simple approximation of the variation of the 
mean velocity in this regime can be obtained by joining point R to point 
T by a straight line. 

In the reality ıfor constant value of the couple J, Q and at a given tem
perature the point R is not reaohed. The representative line makes a curve, 
reaches TR follows the line and crosses the line (TXB' ) for greater values 
of R'. But the error involued when the strainght line TR is used does 
not exceed 1 O %. 
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For fine bed material and for mild slopes the bed form class offently 
observed in natural and man made water courses belong to the lower 
regime. 

When the discharge increases the resistance to the flow can be 
reproduced by the straight line TR first and then by the curve RN. lt is 
known that for limiting values of the sediment diameter and the hyd
raulic slope ripples are substituted by dunes of type 1 or 3 (Şentürk, 

1975). In this case the lower transition presents the charactaristics 
explained previously. 

3 - Transition between ripple bed and dune bed : middle transition 

Rippl'es and type ll dunes particularly, are completely different bed 
forms . Their geometry are different and their resistance to the flow are 
approxmated by different formulas. Type lll dunes differ from ripples 
by their geometry but their resistance to the flow are given by the same 
formula. Then a transition can be expected between these two bed from 
classes, it is called middle transition. The middle transition is different 
from dunes superposed by ripples as defined by Simons and Richardson 
[1965) . lt constitutes a new class intermediary between ripples and du
nes of typte ll. Two basic hypothesis are always taken in, consideration 
in this paper : 

1 - The roughnes of a vawy bed can never be smaller then the 
roughnes due to the skin friction. 

2 - The flow adopts the bed form presenting smaller resistance 
to the flow. 

According to the prensiple 1, dune of type ll can not be formed 
for U< Ux and accord ing to the principle 2 du ne of type ll may raplace 
ripples for U> Ux. But due to the inertia of the flow and of the sediment 
in motion the ripples begin to change their form for U smallar then Ux. 
'Jihe middle transition is approximated by tıhe srt:raight line NM on fi.g. 1 
(Şentürk, 1975) . The error involved does not exceed 1 O % and it is in 
general smaller then the errors encountered in other bed form classes 
under similar conditions. When ripples are substituted by dunes of type 
1 the line NM continue to illustrate the resistance to the flow in this 
region. Some times type 1 dunes transform into type 3 dunes (Şentürk, 

1975). In this case the transition is avoided because these two types 
of dunes are essentially similar in all respect. 

4 - Transition between type ll dunes and anti - dunes : Upper 
transition : 

This is the only previously known and obserbed transition between 
the three transitions deseribed in the preceeding articles. lt is a passage 
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from a bed form class to anather one. But it involves complex pheno
menae such as the mass fluctuation of the battom material. The prediction 
of the resistance to the flow in this region is very difficult. The errors 
involved are high and attain same times 50 % . This is due to the fact 
that the upper transition is not very well known and deseribed as in the 
case for dunes. There are different kind of problems involved in the 
upper transition such as 

1 - The beginning of the transition 

2 - The end of the transition 

3 - The oscillating c'haracter of the transition 

4 - The characteristics of the plane bed forming the end of the 
the transition 

5 - The variation of the resistance to the flow in the transition 
region. 

These problems will be examined one by one and same solutions will 
be derived from hydraulic and mechanical considerations. 

4.1 - The beginning of the upper transition region : 

The beginning of the upper transition presents a real interest in 
the application of the hydraulics to the Engineering work. A sudden 
apparition of a plane bed can be used effectively in river trainings. lt 
has alsa it's influence in the evaluation of the flood discharges. 

it is clear that as a consequense of the principle 2 for U > UA type 
ll dunes can not persist. But the incetia of the flow is such that the 
curve (MAB) is followed for U> UA al so. A sudden jump in the transition 
is then expected for any value of the mean velocity. The resistance to 
the flow increases rapidly for J constant. For U = Us the max value of 
the mean velocity is attained. In general the inertia is broken long be
fare that and the oscilating phenomena begins, but the exact value of 
U for which the transition begins can not be predicted. In the reality 
the problem is much more complicated then that; because the hydraulic 
slop tends alsa to increase. it is known tıhat the upper transition can not 
be attained for all value of J. A limiting value JL exists. This value is 
given in the fallawing article. 

4.1.1 - Computation of the limiting value of the hydraulic slope: 

Fig. 2 shows the forces acting on a solide particle resting on the 
battom of a flow. Forces such as •lift force• are not taken in conside-
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ratian due to the fact that their nature is not very well known. Fd rep
resents the force due to the drag and W is the weight of the particle. 

~,...,.. .............. -~-
lt is assumed that the condition under which the upper transition 

begins is that the projectian of the drag force on the veetar weight be 
equal to the weight of the particle. This assumption is arbitrary lt's 
;..ıstification can only be done experimentally. 

if the particle in motion on the battom of a water course is assumed 
spherical in shape and if the lift force is neglected as stated before the 
two forces acting on this particle can be expressed as : 

yields 

where 

F 1t '03 g=- y, 
6 

where 

Fd : drag force 

Fg : gravitational force 

D : d.iameter of the particle 

U : Mean velocity 

y', : immersed specitif gravity of the particle 

Co : Drag coefficient 

uı= s u* 2 

f 

and (f) represents the friction factor. 

(9) 

(1 O) 

(11) 

(12) 

(13) 
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The condition imposed for the beginning of the transition yields 

and 

1t 1t 
'tj Co - 0 2 = - y. 0 3 

f 6 

f y'. 
-t=---O.=p U2

• 

6 Co J 
Substituting u. by it's value leads to 

and 

f y'. 
----D=pgAJ 
6 Co J 

f 1 

A=A'+ A"=-~..:f___ 
6 Co Y J2 

JL =. ;r-_-_f=-_-Y--=-,.------=o=-
V 6 Co Y A 

(14) 

(15) 

(16) 

( 17) 

( 18) 

where A is the hydraulic radius of the dune bed from which the upper 
transition begins. This value is given by Şentürk (1975) as 

As"=expıo (3,4936 -0,091 log C+log 0 65) (19) 

As" represents the hydraulic radius related to the form drag and corres
ponds to the mean velocity Us defined by 

Us=9,57 V gJL A"s (20) 

When A"s and Us are known the corresponding value of H' can be oous

puted from Eq. 3. 

A~ a consequense of the principle 1 A' is smaller than A" and can be 
neglected when it is compared to As" around point B. This assumption 
symplify the computation of JL and yields a larger value of JL then neces
sary. For exact computations, A' may be introduced in the formulas. In 
the nature f=0.016 represents a good approximation of the reality and 
assuming 

C'= ~35 y'. ( W 65 0 65 ) 2 

0 65 'V 
(21) 

JL can be obtained as equat to 

JL=expıo ( - 2,80+0,044 log C' -0,48 log Co) (22) 

Şentürk ( 1975) has show n the accuracy of this approach us ing labora
tory flume datas and experimental results obtained from natural water 
courses. Then the upper transition can only be reached under the fol
lowing conditions 

1 - The hydraulic slope may be greater then a limitin slope JL 
defined by Eq. 22 
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2 -The mean velocity may be around tıhe limiting velocity Ua. For 
J <JL, the condition U> Us is not sufficient for the upper transition to 
begin. 

4.2 - ·The end of the upper transition 

lt is much more difficult to define the hydraulic conditions for which 
the upper transition comes to an end. lt is known that the plane bed 
with appreciale sediment motion closes the transition. This conside
ration is at the ba&e of the following assumption : 

The upper transition region can be approximated by a perpendicular 
issuing from point B to the curve representing the variation of the resis
tance due to the skin friction. 

This approximation is rough and the errors involved are high. But 
the end of the upper transition can only be defined according to this rule 
(Po int B' on Fig 1). 

4.3 - The oscillating character of the upper transition : 

In many instances when flow conditions are such that the bed form 
is in the transition zone, the bed configuration will oscillate between 
dunes and plane bed. This phenomenon can be explained by the chan
ges in resistance to flow and, consequently, the changes in depth and 
slope as the bed form changes. The median diameter Dso of the sand 
forming the boundaries is also variable. The bottom oscillates as a fiat 
plate will do. This phenomena is explained on Fig. 3. 

If the resistance to flow is summarized by a formula similar to Eqs 
3,..., 7 and if (J) is assumed constant the variation of the mean velosity 
of the flow can be shown by two curves A and B on Fig. 3. The curve 
B rep_resents the variation of U versus R" for dunes and the curve A 
defines the same variation for skin friction. For a given flow velocity 
U, the curve A gives R' and the curve B leads to R". The sum of these 
variables defines the hydraulic radius of the flow as 

R= R'+ R" 

The maximum value of the mean velosity in a flow represented by Fig. 
3. is U,. For velocities greater than U ı the bed pattern may change and 
the only possibility is a fiat bed represented by curve B. In that case 
R"=O and Rı= Rı' . That is, the bed configuration vanishes and a plane 
bed occurs. But because of the inertia of the flow this transformatian 
of the bed configuration is more rapid than the transformatian of the 
corresponding flow characteristics. Then 

Rı'=Rı 
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But to this value of Rı' corresponds the velocity U9 on Fig. 3 which is 
greater than the velocity Uı. As a result the velocity Uı increases and 
reaches a value equal to U2. For this value of the mean velocity there 
is a different value of hydraulic radius smaller than Rı. Hence, bed forms 
reappear to maintain this new hydraulic radius which is shown on Fig. 
3 by R2. 

These intermediate bed forms are not stable. Alsa, they are diffe
rent from dunes. They are sametimes called washed- out dunes. In reality 
they are bed forms that occur between the dune bed and plane bed. 
They are particular bed forms belonging to the transition region. However, 
the new bed velocity U2 is too large for these bed forms to perfect and 
once more they van ish. The velosity corresponding to 

R'=R2 

is Ua and Ua> U2. 

The same phenomena is reproduces once more. The mean velocity 
increases and attains a new value shown by U3. The bed is covered once 
more by bed forms in order to adapt itself to the hydraulic radius, R3, 
corresponding to U3. 

This cyclical variation ends at an equilibrium value, the velocity 
Us. To Ut corresponds the hydraulic radius Rs related to skin friction 
only. This state of flow is stable and if the velosity increases for exter
nal reasons its variation is shown by curve A. The continuous fluctuation 
explained on Fig. 3 is rather rapid. Bed forms reappear and vanish in 
very short time. In spite of this variation of bed forms , the variation in 
flow characteristics can be measured. 

Similar phenomenon occurs in natural streams. The period of time 
in which the fluctuation happens is appreciable in this case and may be 
complicated by secondary influences. 

The transition is approximated by the curve 1', 2' , 3', 4', 5. Şentürk 
assumed that the curve 1'- 5 constitutes the shortest distance between 
point (1') and the curve A; and he has approximated the curve by a 
straight line. This approach is given in Seetion 4.2. 

4.4 - The characteristics of the plane bed forming the end of the 
transition : 

The end of the upper transition is a plane bed with appreciable se
diment motion. This particular form of bed is instable, a slight change 
in the flow characteristics leads to type ll dunes or anti - dunes. lt's 
resistance to the flow is higher then the resistance of the same bed 
without sediment motion. Şentürk (1975) proposed, for the evaluation 
of the resistance, the fallawing expressian 
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U R 
-u =6-2log C+6,5log-D 

• H 

(23) 

lt is evident that Eq. 23 gives higher resistances then Eq. 3. 

5 - Conclusion : 

There are basically three transitions in a changing flow taking place 
in .loose boundaries. Their characteristics are function of the characte
ristics of the flow and the characteristics of the bed matarial forming 
the loose boundary. The resistance to the flow in the lower and in the 
middle transition can be approximated satisfactorily. But the prediction 
of the resistance in the upper transition is very difficult due to the fact 
that the flow phenomena which takes plaee in this region is complex 
and difficult to analyse. Further investigations are necessary to unders
tand these happenings, only after that a complete analyse of the flow 
phenomena can be done. 

Symbols used in the text. 

U : Mean velocity m/see 

R': Hydraulic radius related to skin friction 

R": Hydraulie radius related to form drag 

U' • : ygR'j 

j : Energy line slope 

JL : Limiting value of the energy line slope 

D6s : Diameter of the grain 65 % finer then the whole 
mixture 

D35 : Diameter of the grain 30 % finer then the whole 
mixture 

x : Correction faetor due to Einstein 

g : Thickness of the boundary sublayer 

U" • : -ı/ g R" J 

(m) 

(m) 

(m/see) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/see) 

W3s : Fall veloeity related to the grain of the diameter D3s (m/see) 
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v : Kinematic viscosity (m2/sec) 

UeM : Mean velocity corresponding to the beginning of 
motion 
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AKARSULARIN DiRENÇLERiNi HESABA YARAYAN AKIM FORMÜLLERiNiN 
YAKLAŞlM MERTEBELERiNiN SAPTANMASI VE AKIM OLAYINI TARiF 

ETMEDEKi BAŞARILARININ iNCELENMESi 

Yazan: 

Fuat ŞENTÜRK (•) 

SU M MARY: 

The prediction of the resistance to the flow in natural water cour
ses becomes the principal objective of the researches on the flow phe
nomenon in the course of the last two or three decades. Numerous for
mulae were proposed, very few of them were adopted by the engeneers 
and the remainings were forgbtten Five of the latest resistance formulae 
are analized in this paper. They are compared theoretically and reporting 
to meausrements, they are discussed considering their capability to 
predict the resistance to the flow. A new corrected from of Einstein's 
formula is alsa presented. 

1-Giriş: 

insanlığın kendi kendini tanımaya başladığı tarihlerden beri nehir akım
ları onun başlıca uğraşlarından biri olmuştur. Dolayısıyle konu yakınen 

tanınmakta fakat bilimsel bir gözle bakıldığı zaman tam olarak tanımla
namamaktadır. Problemi çözmek için değişik yöntemler denenmiştir. 20 
inci yüzyılın ilk yarısına kadar ampirik formüllerin kullanıldığı görülür. Bun
lardan bazıları günümüze kadar gelebilmiştir ve halen akım hesaplarına 
temel teşkil etmektedir. Bir kısmı ise tamamen ortadan kaybolmuş sili
nip gitmiştir. 

Prandtl'ın akım olayını yarı ampirik bir yaklaşımla incelemeye baş

laması 1925 senesine rastgelir. Fakat onun ileri sürdüğü görüşlerin mü
hendislik camiasınca kabul edilerek tedricen uygulama alanına aktarıl
ması 1950 den sonra gelişmiştir. Bu devre içinde tabii akımı tarif etmek 
için getirilen yöntemler öylesine karmaşık ve zaman alıcı süreçlere 
bağlanmıştı ki uygulamada çalışan mühendislerce benimsenmesi ancak 
bilgi sayarlarının geliştiği son 10 yıl içinde başarılabilmiştir. Buna rağ

men çözümlerin yaklaşım mertebesi hakkında tam bir kanaat teşekkül 
edememiştir. Örneğin Fırat, Missouri vb. gibi bir nehirdeki akımı ince
lemek icap ediyor ise bu akarsuyun karakterini yansıtabilecek en iyi for
mülün hangisi olduğunu bir kalemde söylemek güçtür. Böyle bir çalışma 

(*) Dr. V. Müh. DSi Araştırma Dairesi Başkanlığı 
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yapılarak yayınlanmamıştır, dolayısıyle zihinlerdeki soru işareti gunumuz
de de önemini sürdürmektedir. Bu yazıda son senelerde en çok kullanı
lan akım formülleri deneysel yoldan irdelenmiş ve tabii akarsularda 
yeralan akım olaylarını ne mertebede temsil edebilecekleri böylelikle be
lirlenmeğe çalışılmıştır. 

incelemenin kapsamına 4 formül alınmıştır. Bunlar sırasıyla Einstein 
(1952). W. Shen (1962), Şentürk (1975) ve Simons- Richardson'un (1965) 
a•kım formülleridir. ıkarşılaştırmayı bilinçli yoldan yapabilmek açın akım 
olayı ayrıntılı şekilde tarif edilmiş ve konunun açıklığa kavuşabilmesi 

için gerekli bilgiler verilmiştir. 

2 - Tabii Akarsularda Pürüzlülük Elemanları : 

Bu bölümde, akımın yanlızca taban pürüzlülüğünün etkisi ile oluş

tuğu gözönüne alınacaktır. Ayrıca , pürüzlülük değişiminin akımın deği

şen karakteristiklerine bağlı olduğu düşünülmüştür. Demek ki taban, akı

mın etkisi ile bir takım özel taban şekiller i ile kaplanacak ve akımın şart
ları değiştikçe taban pürüzlülüğü de bu yazı sonucu olarak saptanacak 
kurallara göre değişecektir. Görülüyor ki akım şartlarının belirlenmesi 
ancak taban şekillerinin doğru ve düzenli bir sınıflandırmaya tabi tutul
ması sonucunda mümkündür. Günümüzde en çok kullanılan sınıflandır

malardan bir tanesini Simons ve Richardson (1965) vermişlerdir : 

A - Alt akım rejimi 

1 - Kum dalgacıkları 

2 - Kum basamakları 

B - Geçiş bölgesi 

C - Üst akım rejimi 

1 - Ters basamaklar 

2 - Düşüler ve havuzlar 

Alt ve üst akım rejimleri arasında bir geçiş bölgesi öngörülmüştür. 
Bu bölge içinde kum basamakları evvela silinerek yerlerini düzlemsel 
tabana bırakmakta sonra da düzlemsel taban ters basarnaklara dönüş
mektedir. 

Doğal olaylar genellikle tedrici değişimler gösterir, ani ve keskin dö
nüşümler yoktur. Yukardaki tablo incelendiği zaman hareketsiz düzlem
sel tabandan kum dalgacıkianna ve dalgacıklardan basarnaklara geçişte 

herhangi bir geçiş bölgesi öngörülmemiştir. Halbuki doğada böyle geçiş

ler vardır ve bunlar laboratuvar kanallarında elde edilebilmiştir. Bu iki 
geçişten ilkine alt geçiş bölgesi diğerine orta geçiş bölgesi ismi verile
cektir. Simons ve Richardson'un (1965) teklif ettikleri sınıflandırmada 

B ile gösterilen geçiş bölgesine ise üst geçiş bölgesi denilmiştir. Doğa

da akım genellikle geçiş bölgelerinde oluşmaktadır, tam teşekkül etmiş 
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dalgacıklar veya basamaklar bulmak güçtür. O halde alt akım rejimi böl
gesini yeniden sınıflandırmak gereklidir ve bu sınıflandırma aşağıdaki gi
bi teklif edilmiştir. (F. Şentürk 1975). 

A - Alt akım rejimi 

1 - Hareketsiz düzlemsel taban 

2 - Alt ·geçiş bölgesi : hareketsiz düzlemsel tabandan dalga-
cıklara geçiş 

3 - Dalgacıklar 

4 - Orta geçiş bölgesi : dalgacıklardan basarnaklara geçiş 

5 - Basamaklar 

6 - Üst geçiş bölgesi : Kum basamaklarından hareketli düz
lemsel tabana geçiş 

Bu yazıda üst akım rejimindeki taban şekilleri incelenmeyecektir, 
buna mukabil yukarda sayılan taban şekillerinden he;hangi birisinin akı

ma gösterdiği direncin matematiksel ifadeleri arasındaki farkların belir
lenmesine çalışı lacaktır. 

3 - Taban Şekilleri Sınıflarını Birbirinden Ayıran Parametrelerin 
Sınır Değerleri : 

Bir çok araştırıcılar taban şekli sınıflarını birbirinden ayırt edecek 
parametreleri tariflemeğe çalışmışlar ve bunların limit değerini saptamak 
istemişlerdir. Örneğin Simons ve Richarson 1965 de ve Şentürk, 1976 
senesinde D50=0,6 mm. değeri üstünde durmuşlardır. Bu araştırmacıl ara 

göre Dso> 0.6 mm. için kum dalgacıkları sınıfı elde edilemez. Bu husus 
taban malzemesinin özgül ağırlığından müstakildir. Dso< 0,6 mm. için ise 
kum dalgacıkları oluşabilir; akım şartlarının gerekli sınırlar arasında bu
lunması halinde aynı malzeme basamaklar şeklinde de yerleşebilir. 

D5o< 0,60 mm. şartı da kum basamaklarını oluşturmaktadır; bu iki tip 
basamağın geometrisi ve hidroliği eşdeğer kabul edilmiştir. Gerçekte 
gerek geometri gerekse hidrolik bakımdan aralarında önemli farklar var
dır ve akıma gösterdikleri direnç farklı matematiksel yapıdadır. Basa
makların bünyeleri incelendiği zaman bu taban şekillerini de üç gruba 
ayırmak gerektiği anlaşılmıştır . Bu gruplara Dı , Dı ve DJ grubu basamak
ları ismi verilmiştir. Konuya ilerde ayrıntıları ile dönülecektir. 

Görülüyor ki taban şekillerinin oluşmasına etkiyen parametreleri dik
katle incelemek ve sınıflandırmak büyük önem taşımaktadır. 

3.1 - Dalgacıkların Oluşumunu Sınırlayan D ve J Parametrelerinin 
Sınır Değerleri : 

Düzlemsel ve hareketli bir taban üzerinde yeralan bir akımı gözönü
ne alalım. Hu akımın şartları sınır değerlerini aşar aşmaz sükOnette olan 
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taban malzemesi de harekete geçer ve taban üzerinde kum dalgacıkları 
veya basamakları şeklinde oluşur. Deneysel sonuçlara göre taban şekil
lerinin oluşumu malzemenin D çapına ve akımın J eğimine bağlıdır. D> 0,6 
mm. ve J > JL değerleri için tabanda kum dalgacıkları oluşamaz, (Si
mons ve Şentürk, 19.75). ( * ) ilk değer birçok araştırmacı tarafından verilmiş 
ise de ikinci değer yenidir ve J eğiminin taban şekillerinin oluşumu üze
rindeki etkisi yeni yeni incelenmeye başlanmıştır . 

Liu (1975), kum dalgacıklarının oluşumunu sınır tabakasının değişi

mine bağlamıştır. Bu fikir üzerinde çok durulmamasının sebebi sınır ta
bakasının bulunmadığı akımlarda da bazı hallerde dalgacıkların görülmüş 
olmas ı dır . Fakat bu hususun dalgacık veya basamakların ayırıcı vasıfla

rının açık seçik tariflenememiş olmasının sonucu olduğu söylenilebilir. 
Liu'nun fikri kabul edilecek olursa sınır tabakası kalınlığının limit D dane 
çapı ile bir ili ş kisi bulunacağı sonucuna da varılacaktır. D= 0,6 mm. ha
linde Şekil 1 kullanılarak hareket başlangıcına tekabül eden o, sınır ta
bakası kalınlığı hesap edilecek olursa o:= 0,6 mm. bulunur. Dalgac•kların 
üç boyutlu geometrik şekillerinin bir izahı da bu nokta olabilir. Demek ki 
dalgacıkların oluşumu ile ilgili olarak aşağıda ki kriteriom'u vermek olan
ağı vardır: 

Taban üzerindeki geçerli pürüzlülük elemanının yüksekliğinin, o, sı· 

nır tabakası kalınlığından küçük olması halinde taban üzerinde kum dal
gacıkları oluşabilir. 

Sınır tabakası kalınlığı akımın özelliğine bağlı olarak değişti ğine gö
re o< D şartının gerçekleşmesi halinde artık dalgacıklar oluşarnıyacak 

demektir. Eğer D çapı bütün hallerde o dan büyükse o zaman dalgacıklar 
hiçbir akım şartında oluşamaz. Bu söylenilen Dso =0,6 mm. şartının neden 
bir limit değere tekabül ettiğini açıklamaktadır. Konunun hidrolik cilalı
lık kavramı ile de bir yakınlığı bulunduğu bu söylenilenlerden anlaşıla

bilir. Görülüyor ki kum dalgacıklarının oluşabilmesi için lüzucetli akımın 
kesme gerilmesinin ihmal edilebilir mertebede olmaması lazımdır. Bu 
son açıklama (J) eğiminin sınırlayıcı JL değerinin hesabına temel teşkil 

edecektir. 

Bilindiği gibi U.R < 5 değeri için türbülanslı akımın kesme geril 
'V 

mesi ihmal edilebilir mertebedendir (Schlichting, 1955) . U~ = 15,5 ol
v 

duğu zaman türbülanslı ve laminer akımların kesme gerilmeleri birbirine 

eşit olur (Şentürk, 1969) ve U*R > 70 için de lüzucetin etkisi sıfır ka-

" bul edilebilir (Sohlichting, 1955). Gerçekte lüzucet kuvvetlerinin inersi 
kuvvetleri yanında ihmal edilebileceği üst sınır tam olarak belirleneme-

miştir ve bu konuda değişik görüşler vardır. U ~ R ~ 1000 eşitsizliği ,ka-
v 

( •) JL =Sınır hidrolik eğim (B k. Bölüm IV). 
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bul edilecek olursa artık lüzucet kuvvetlerinden bahsetmek de yersiz 
olur. Literatürde bulunan 70 ve 1000 değerlerinin ortalarında bulunan 

U. R =450 Değeri aşağıda verilecek olan analizin temelini teşkil ede-
v 

cektir. 

TABLO: 1 
Hareket anında, akım özellikleri 

u • u ~ 
D so w w/D w/D u 

m/ see(*) w w ( **) mm 
V (**) (***) 

0,2 0,028 140 ı 5,6 0,54 0,540 0,0150 
0,3 0,044 147 13,2 0 ,35 0,350 .01 54 
0,4 0,060 150 24,0 0,27 0,262 .0162 
0,5 0,075 150 37,5 0,24 0,210 .0180 

0,6 0,090 150 54,0 0,19 0,175 .0171 
0,7 0,105 150 73,5 0,175 0,150 .0184 
0,8 0,120 150 96,0 0,160 0,132 .0192 
0,9 0 ,135 150 121,5 0,1 50 0,117 .0203 
1 ,O 0,150 150 150,0 0,145 0,105 .0218 
5,0 0 ,500 100 250,0 0,135 0,080 .0675 

( * ) Çökme hız ı v= w-6 m2fsn için hesapl anmıştır 
( * * ) Şekil 1 den Shields eğri s i boyunca 

(*** ) Şekil 1 den, S~ields eğris i teget i boyunca 

u. -0,017 
L\= 

0,017 

L\ 
u . Du. 0/o --

(* **) 
V (****) 

0,0150 3,0 11,7 
,0154 4,6 9,4 
,0158 6,5 4 ,7 
,0158 9,0 5,9 
,0158 10,3 0,6 
,0158 12,9 8,2 
,0158 15.4 12,9 
,0158 18,3 19,4 
,0158 21,8 28,2 
,04 33,8 297,1 

Hareket başlangıcındaki akım karakteristiğini hesap edebilmek için 
Şekil 1'i kullanır isek değişik D çaplarına tekabül eden sürtünme geril
meleri kolayca hesaplanabilir. Bu değerler Tablo 1 de sıralanmıştır. Tab
lo 1' in incelenmesinden aşağıdaki sonuçlara varılabilir . 

1 - Shields eğrisine teget doğru boyunca hesaplanan u. değerleri 

Dso = 0.4 mm. ve Dso = 1,0 mm. çaplı daneler arasında kalan daneler için 
sabittir. 

2 - Eş dane !büyüklükleri için u·. hesapları tekrarlanacak olursa bu 
halde de değişimin çok küçük olduğu görülür. Bu değişimin ortalama de
ğeri için 

u. =0,0175 m/ see 

kabul edilirse Dso = 'Ü,8 mm . ye kadar olan daneler için !:ı. <% 15 ve 0=0,6 
mm yekadar olan daneler için de !:ı. < % 10 olduğu görülür. ıOemek ki 
U • ın yukarda gösterilen değeri iyi bir ortalamayı ifade etmektedir. 

3 - Tamamen oluşmuş türbülanslı akımlarda 

u. R = 450 
V 
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seçildiğine göre u. =0,0175 için R=0,0265 bulunur. 

4 - R'in bu değeri u. 'ın ifadesinde yerine konularak 

J=0,0011 

elde edilir. Birinci yaklaşımda JL=0,0011 kabul edilebilir. 
Bu değer deney ile de gerçeklenmiştir. (Simons, Şentürk 1975). 

3.2 - Üst Geçiş Bölgesinin Başlangıcını Belirleyen J Eğiminin Li· 
mit Değeri: 

Taban direncinin oluşumunda en önemli etkenin hidrolik eğim olduğu 
daha ilerdeki incelemeler sırasında gösterilecektir. Günümüze kadar ge
len çalışmalardan üst geçiş bölgesine ancak J eğiminin JL gibi limit bir 
değerinden sonra girilebileceği görülmüştür. J <JL için debinin değeri ne 
kadar artarsa artsın tabanda oluşan basamakları bozarak yerine düzlem
sel bir taban koymanın olasılığı ' yoktur. 

JL, limit eğiminin hesap edilebilmesi için yapılan temel varsayım da
ne üzerine etkiyen inersi kuvvetinin, dane ağırlığının hareket doğrultu
sundaki izdüşümüne eşit olmasıdır. Bu noktadan hareket edilerek bulu
nan JL değeri uygulamada kabul edilebilir sonuçlar vermiştir. (Şentürk, 
1975). 

JL= 10 -2,80+0,0441og C' -0,48 log Co 

Bu denklemde 

dir. 

JL=hidrolik eğimin limit değeri 
.'-!J.'r 

C'=~ ____:L ( w 6s 0 65 )
2 

0 65 "( V 

035 Taban malzemesi karışımında 
ne çapı (m) 

danelerin 

0 65 Taban malzemesi karışımında danelerin 
ne çapı (m) 

y'. y ,-y 

'Ys Katı malzemenin özgül ağırlığı 

'Y - Suyun özgül ağırlığı 
w65 0 65 çapındaki danenin oturma hızı 
V Kinematik viskosite 

% 35 nden 

% 65 nden 

(T /m3) 

(T /m3) 

(T / m3) 

(m/ see) 
(m'/sec) 

(1) 

(2) 

daha iri da-

daha iri da-

(3) 

3.3 - Ortalama Hızların Taban Şekillerini Belirleyen Limit Değerleri : 

Taban malzemesinin özelliği verildiğine göre bir taban şekli sınıfın
dan diğer sınıfa geçerken ortalama hızların alacağı limit değerlerin he
sabı mümkündür (Şentürk, 1975). Bu değerler Tablo 2 de özetlenmiştir. 
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TABLO : 2 

Ortalama Hızların Limit Değerleri 

Ortlama hızların l imit değerleri · 

nin tarifi 
Ortalama hızların limit değerlerinin 
matematiksel ifadeleri 

- Alt geçiş bölgesi başlan

gıcı 

2 - Alt geçiş bölgesi sonu 

3 - Orta geçiş bölgesi başlan-
gıcı 

(Simgeler Şekil 2 de tarif edilmiştir). 

(3) 

(4) 

(5) 

U2
.,. c= Hareket başlangıcına tetabül eden 

sürtünme hızı 

UaM = U,. 6+6,5 log -- (6) ( 
R'e ) 
D6s 

UN= -52+2,5 log C + 18 log - (7) ( 
R" ) 
0 65 

C
-- D3s y ', (W6s D6s/v) 2 

D6s 'Y J 
(8) 

R" aşağıdaki denklem çözülerek bulunur 

Ux= v Ax (Rx-R") = ( 
a (b - 11 log Rx) -52+2,51og C + 18 

log~) (gR" J) 112 (9) 
D6s 

Rx=10 
2.4-0.057 log C+ log D6s (

1
0) 

Ux= (g RxJ) 1
/

2
( 6+6,51og~) (11) 

D6s 

a= v g j (12) 
2 

b = 48 - log C+ 11 log D6s-9 ,57 (13) 

4 - Orta ~eçiş bölgesi 
sonu ( 

R" ) UM= 48 - log C - 11 log 
0 65 

V gR" J (14) 

R" aşağıdaki denklem çözülerek bulunur 

2a C' +11 log R") vR" = Ux-

V R" (R"- R"R) 
a (b -11 log R") 

C' = b+9,57 

( 15) 

(16) 
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R"R aşağıdaki denklem çözülerek bulunur 

( 
R" ) Ux=Y g R"RJ - 52+ 2,51og C+ 18 log 
0 65 

(17) 

5 - Dı sınıfı kum basamakla- ( R"A) 
rından 03 sınıfı kum basa-UA= Y g R"AJ 48 - log C-111og 065 (18) 

maklarına geçişin başlan-

gıcı R"A= Expıo ( - 3,448- 0,121og C + log 065) (19) 

6 - Üst geçiş bölgesi başlan-
gıcı Ua= 9,57 V g R"a J (20) 

, - 3,4936 - 0,091 log C+ log D6s 
R a= 10 

7 - Üst geçiş bölgesi sonu - ( R') UPL=Y g R'J 6.0+ 6,5log 
065 

(21) 

R' , aşağıdaki denklem çözülerek bulunur 

2a (d + 6,51og R') VW= Ua-

vR' (R' - R"al (22) 
a (l + 6,5log R') 

a= y gJ (23) 
2 

1 
d = 6+ 6.51og - (24) 

D6s 

1 
C= 11 ,65 + 6.51og - (25) 

D6s 

8 - Dalgacıklardan 03 sınıfı ba-

samaklara geçiş U , 1--,J ( 6 1 R' ) c26) 
T3= v gR 6.0+ ,5 og -

0 65 

R' aşağıdaki denklem çözülerek bulunur 

R' =
10

5.04 - 0,2 log C+ log D6s (271 

Bu denklemleri bir arada çözebilmek için F. Şentürk, D. B. Simons, 
A. Şentürk (1975) bir computer programı hazırlamışlardır. Bu program 
doğal akımın bütün karakterlerini hesap etmekte ve taban şekillerinin 
sınıfını da tanımlamaktadır. 

4 - Limit Değerlere Bağlı Olarak Taban Pürüzlülüğünün Tariflert
mesi Taban Şekillerinin Sınıfları : 

Yukarda verilen limit değerler hesap edildikten sonra akımın orta
lama hızının değerine göre tabanda oluşacak taban şekillerini tarif et-
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mek mümkündür. Tablo 3 de bu tarifler özetlenmiştir. Her sütunun altın

daki diagram ortalama hızın değişimini taban şekillerinin sınıflanma özel
liklerine bağlı olarak vermektedir. Bu diagramların ana fikri Şekil 2 de 
ayrıntılı olarak gösterilmiştir . Ortalama hızın limit değerlerine göre sı

nıflandırma aşağıda açıklanmıştır. 

Hareketli düzlemsel taban 
U R' -u· "6+6.5 1~ -x-- 2.0 1o9 c 
• u,ıı u 

~·lar ~~·-52+2.51oQC+I8~ 

~+-----~----~--~~8 

Üst QIÇi~ bblvesı 

Tip ll batomaklor 

~·48-logC-tt log rf u. o .. 
Yüzeysel direnç TJr • 6 + 6.5 log ~· 
Or . b .. to geçış öl;esı 

Alt vec;:it bbl9e i 

ı 
Hareketsiz düzlemsel taban 

R"ıc- 10 2.4- 0.<?!57 ıy c+ ıoo o111 

RA•103.448-0.12 ı C+ıoo o .. 

R• • 1 O 3.4936-0.D911DO C + Joo O.a 
8 

R' 
rf 
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t 

u.,>u8 

C0 
1- PL/R 

2- R 

3- Ds 

050(0.6mm 

i<O.OOII i• aoott 

u ... u.,<ua 

i(iL 

® 
1- PL IR 

2- R 

3- R/02 

4- o, 
5- Ds 

PL = Oüııemaeı tobon 
R = Ooıgoeılılor 
O = Boaomolılor 
1 = Geçit boıg .. ı 

1ı. J >JL 

® 
t - PL/R 

2- R 

3- R/0 2 

4-02 

5- D.fPL 

6- PL 

TABLO: 3 

Oııo •0.6 mm >o.6 mm 

i >o.ooıı j <iL jL J >iL 

i< jL iL i >jL 

0 ® ® (j) 
1- PL /Dı 1- PL/01 1- PL/01 1- PL/0 1 

2- o, 2- o, 2- o, 2- o, 
3- DıtD2 3- 01/02 3- Dı!Dz 3- 0,102 

4-02 4- Dı 4- o, 4- Dı 

5- Ds 5- Dı/PL 5- 02 5- 02/PL 

6- PL 6- o, 6- PL 



1 - TR eğrisi 

2- NM eğrisi 

3 - BB' eğrisi 

4- RN eğrisi 

5- MB eğrisi 

6 - RNA eğrisi 

alt geçiŞ bölgesinde akımı tarifiernektedir 

orta geçiş bölgesinde akımı tarifiernektedir 

üst geçiş bölgesinde akımı tarifiernektedir 

Kum dalgacıkları üzerinde yer alan aikımı tarifle
mektedir. 

D2 tipi basamaklar üzerinde yer alan akımı tarifle
mektedir. 

0 3 tipi basamaklar üzerinde yer alan akımı tarifle
mektedir. 
(Kum dalgacıkları da yerine göre bu eğri parçası 
ile tarifedilebil ir). 

Şekil 2 de, tabanda D2 tipinden kum basamaklarının oluşması halinde 
ortalama hızın değişimi XAB eğrisi aracılığı ile gösterilmiştir. (Şentürk, 

1975); bu eğrinin denklemi Şekil 2 de işaretlenmiştir ve tepe noktası B 
dedir. R"a değerinden daha büyük değerler için U ortalama hızı azala
caktır. Bu, taban direncinin aniden büyümesi anlamına gelir. Akım böyle 
bir büyürneyi kaldıramayacağından taban şekilleri silinir ve R" artaca
ğına azalır buna mukabil U attalama hızı artar. BB' eğrisi bu olayı şema

tik şekilde belirlemektedir. Yukarda söylenildiği gibi BB' üst geçiş böl
gesinin simgesidir. Tablo 3 bütün akım şartları yelpazesini kapsayacak 
şekilde taban şekiller i tariflerini özetlemektedir. 

Sütun 1: 0 50 < 0,6 mm. ,J<0,0011, UaM> Ua JL= 0.0011 

Bu şartlar altında 3 ayrı taban şekli sınıfı oluşabilir. 

0 50 < 0,6 mm ve J < 0,0011 şartları hareket başlar başlamaz tabanda 
kum dalgacıklarının oluşacağını belirler. UaM> Us şartı da D2 tipinden kum 
basamaklarının hiç bir zaman oluşamayacağının işaretidir . O taktirde ha
reket başladığı zaman (1) eğrisi ile gösterilen alt geçiş bölgesi içinde 
kalınacak ve taban tedricen kum dalgacıkları ile kaplanacaktır. Akım ka
rakteristikleri geliştikçe dalgacıklar DJ tipi kum basarnaklarına dönüşür. 

Bu sütun içinde özetlenen akımda J < JL şartı genellikle gerçeklenir dola
yısıyle üst geçiş bölgesi ve hareketli düzlemsel taban üzerinde akım olu
şamaz. 0 3 tipi basamaklar da dalgacıkların bir nevi deformasyonu olduk
larından aralarında geçiş bölgesi yoktur. Gerek DJ tipi basamakların ge
rekse dalgacıkların akıma gösterdikleri direnç tek tip direnç denklemi ile 
hesaplanabilmektedir. Bu tip taban şekillerine alüvyonları içinde akan 
büyük ova nehirlerinde pek çok tesadüf edilir. Şentürk (1975) direnç for
mülü bu tip akımların direnç değişimini büyük bir yaklaşımla hesaba ya
ramaktadır. Şekil 3 te 214 millik bir nehir kesiminde Missouri nehrinin 
su seviyeleri değişimini göstermektedir. Bu şekil üzerine değişik akım 

formülleri kullanılarak elde edilen su derinlikleri de işlenmiştir . Şentürk 
formülünün doğayı temsildeki yaklaşımı dikkat çekicidir. 165 adet ölçü
mün oluşturduğu gurubun matematiksel hata ortalamasından azami ka-
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Şekil : 3 

çısı % 8 den az 1kalmıştır. Hataların standart deviasyon ise yalnızca 

0.06 dır. 

Sütun 2: 0so<0.6mm, UsM<Us,J<JL 

Bu şartlar altında 5 ayrı taban şekli sınıfı oluşabilir: 

1 - Hareketsiz düzlemsel tabandan kum dalgacıkianna geçiş 

Yukarda açıklanan hal gibidir. UsM <Us olduğundan 02 tipinden kum 
basamakları oluşabilir. (Şekil : 1 eğrisi) 

2 - Kum dalgacıkları 

Yukardaki gibidir (Şekilde: 2 eğrisi) 

3 - Kum dalgacıklarından basarnaklarına geçiş, orta geçiş bölgesi 

UsM< Us şartı gerçekleştiğinden 02 tipinden kum basamaklarının olu-
şabileceği söylenmişti. Geçiş bölgesi Şekilde 3 eğrisi ile işaretlenmiş

tir. U=UN şartı geçiş bölgesinin başlangıcını gösterir, U=UM şartı ise 
geçiş bölgesinin son bulduğuna tanıklık eder. Orta geçiş bölgesinde şe
kil değiştirmiş kum dalgacıkları vardır, bunlar sonunda basamaklar dö
nüşür. Literatürde görülen ve basamakların üzerine binmiş dalgacıklar 

deyimi ile tanımlanan taban şekilleri bu bölgede oluşan taban şekillerin

den farklıdır ve kanımıza göre özel bir sınıf teşkil etmez. 

4 - 02 tipi kum basamakları 

Şekilde 4 eğrisi ile gösterilmiştir, akıma karşı oluşturduğu direnç 
özel bir denklem ile verilmektedir (Şekil : 2). 

5 - 03 tipi kum basamakları 
Sütun 2 de tanımlanan akım şartları uyarınca J < JL olduğundan üst 

geçiş bölgesi oluşamaz dolayısıyle düzlemsel taban elde edilemez ve 02 
basamakları 0 3 basarnaklarına dönüşür. Bu tip basamaklar ile dalgacıkla
rın şekil değiştirmesi sonucu elde edilen 03 basamaklarının akıma gös
terdikleri direnç tek tip denklemle özetlenebilmektedir. 0 3 tipi basamak
lar nehir yatağının bütün genişliğini kapladığından genişliği sınırlı labo-
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ratuvar kanallarında oluşturulamaz. Akım şartlarının gelişmesi ile kum 
banklarına dönüşürler. 

Sütun 3: 'Dso< 0,6 mm, J>JL, 

UsM< Us 

Bu şartlar altında 6 ayrı taban şekli oluşabilir . 

1 - Hareketsiz düzlemsel tabandan kum dalgacıkianna geçiş Sütun 
2 deki gibidir. 

2 - Kum dalgacıkları : Sütun 2 deki gibidir. 

3 - Kum dalgacıklarından basarnaklara geçiş : Sütun 2 deki gibi· 
dir. 

4 - D2 tipi kum basamakları : Sütun 2 deki gibidir. 

S - D2 tipi kum basamaklarından hareketli düzlemsel tabana geçiş 

J>JL olduğundan D2 basamakları silinerek yerlerini düzlemsel tabana bı

rakır. U artarak Us değerine yaklaştığı zaman basamaklar silinmeğe baş
lar ve geçiş bölgesi sonunda tamamen silinir. Bu olay ayrıntıları ile Şen
türk [ 197S) tarafından DS i Araştırma Dairesi laboratuvarı kanallarında ve 
Calorada State University Mühendislik Araştırma Merkezinde yaptığı de
neyler sonunda açıklanmıştır. 

6 - Hareketli düzlemsel taban 

Stabilitesi olmayan bir taban şekli sınıfıdır. Başlangıcında D2 tipi ba
samaklar sonunda ters basamaklar oluşur. Akıma gösterdiği direnç ha
rekets iz düzlemsel tabanın direncinden büyüktür. 

Sütun 4: Dso< 0,6 mm. J >JL 

Bu şartlar altında S ayrı taban şekli oluşabilir . 

1 - Hareketsiz düzlemsel tabanından D ı tipi basarnaklara geçiş : 
J > JL olduğundan alt geçiş bölgesi sonunda dalgacıklar oluşamaz, taban 
bir çeşit basamak ile kaplıdır. Bu tip basarnaklara Dı tipi basamaklar 
ismi verilmiştir. 

2 - Dı tipi kum basamakları : Şekilde 2 eğri parçası ile gösterilmiş
tir Dalgacıkların akıma gösterdiği dirence benzer direnç özellikleri vardır . 

3 - Dı tipi basamaklardan D2 tipi basarnaklara geçiş : Orta geçiş 
bölgesi. 

4 - D2 tipi kurn basamakları : 

Çok geniş ve debisi büyük nehirlerde D ı tipi basamaklardan doğrudan 
doğruya D2 tipi basarnaklara geçildiği görülmüştür. 

S - D3 tipi basamaklar : Sütun 2 deki gibidir. 

Sütun S : Dso< 0,6 mm. J > JL 
Bu şartlar altında 6 ayrı taban şekli oluşabilir . 
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Sütun 4 ile farkı D2 tipi basamakların ve üst geçiş bölgesinin oluşa-
bilmesidir. 

Sütun 6: Dso>0,6 mm., J<JL, UeM>Ue 

Bu şartlar altında 3 ayrı taban şekli oluşabilir. 

Sütun 1 deki sınıflardan farkı dalgacıkların yerini D ı tipi basamakların 
almış olmasından ibarettir. 

Sütun 7: Dso>0,6 mm., J <JL, UeM< Ue 

Bu şartlar altında 6 ayrı taban şekli oluşabilir. 

J < JL olması dolayısı ile hareketli düzlemsel taban elde edilemez. Bazı 
hallerde D ı tipi basamaklar doğrudan doğruya D3 tipi basarnaklara dönü
şebilmektedir. 

Sütun 8: Dso> 0.6 mm., J> JL, UeM< Ue 

Bu şartlar altında 6 ayrı taban şekli oluşabilir . 

Değişmeler Sütun 5 tekilerin benzeridir. 

Tablo 3 te özetlenmiş olan özelikiere bağlı olarak oluşan taban şe

killerinin ayrıntılı tariflerini F. Şentürk (1975) «Ciassification of bed forms 
in the lower flow regime» isimli yazısında vermiştir. 

5 - Akım Formüllerinin taban Pürüzlülüğünü Tarifiernedeki Yete· 
nekleri: 

Günümüzde akım direncini tarif eden formüller Tablo : 4 de s ı ralan

mıştır. Bunlar teker teker incelenerek ve yukarda tariflenen taban şekil
lerinin pürüzlülüklerini temsil etme yetenekleri tartışılacaktır. 

5.1 - Manning Formülü : 

Bilindiği gibi bu formül günümüze kadar gelebilmiş nadir formüller
den biridir. Değişen bir pürüzlülüğü izlemek yeteneğinden yoksun olduğu 
için doğal akım olayını temsil edemez, fakat şeklinin basitliği hala kul
lanılabilmesi için bir sebep teşkil etmektedir. 

5.2 - Einstein Formülü : 

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan formül budur. Einstein (1952) 
R' değerinin 29 ve 30 formüleri yardımıyle hesaplanabileceğini ileri sür
müştür. Gerçekte R' değeri, kum pürüzlülüğü dolayısıyla oluşan su derin
liğinin bir göstergesidir; benzeri şekilde R" de şekil pürüzlülüğü dolayı
sıyle su derinliğindeki artışın ifadesidir. Kum pürüzlülüğünün laminer alt 
tabaka ile kaplanabiieceği düşünülerek bağıntıya bir (x) düzeltme katsa
yısı eklenmiştir. Demek ki pürüzlü düzlemsel bir cidar üzerinde yeralan 
akımın özelliğini tarif eden Prandtl- von Karman denklemi Einstein ta
rafından esas kabul edilerek bu denklemin hareketli bir tabana uyumu 
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sağlanmak istenmiştir. Şekil pürüzlülüğü 31 ve 32 nci denklemler ile 
tariflenmektedir. 'Einstein'in düşüncesi tabanda oluşan taban şekilleri

nin hjy'.D) parametresine bağlı kaldıklarıdır. Bu parametre bilindiği gi
bi bir kum danesine etkiyen inersi kuvvetini o danenin ağırlığı ile kar
şılaştırmaktadır. 1950 den sonra bu konuda çok şey söylenmiştir, fakat 
olaya yeni bir bakış açısı getirilememiştir. 
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Özetlenilecek olursa tabii akımların direnci yüzeysel sürtünme ile 
şekilden doğan ek türbülanstan oluşmaktadır. Yüzeysel sürtünme «ka rı

şım uzunluğu» teorisi ile tariflenmektedir. Gerçekte dalgal ı bir yüzey 
üzerindeki karışım uzunluğu ile düzlemsel bir yüzey üzerindeki karışım 

uzunluğunun nasıl olup da birbirine karıştırılabildiği sorulabilir. Şekil pü
rüzlülüğünün tarifi ise ampiriktir ve Şekil : 4 deki eğri aracılığı ile veril
miştir. Einstein'in bu eğriyi geçirmek içn kullandığı noktalar hem azdır 

hem de hassasyetleri kabili münakaşadır. Şekil ordinatında U/ U"• sa
yısı gösterilmiştir. Bu değer şekil pürüzlülüğünden oluşan direnci belir

ler; burada U ortalama hız ı , U" • da değeri v gR"J olan şekil sürtünme 

hızını tariflemektedir. Absiste t(i' = 1 ,68 -03~ - parametresine yer verilmiş-
oy RJ 

tir. Bu parametrenin 30 değerinden daha büyük değerleri için tabanda 
hareket olamayacağını Shields göstermiştir. Düzlemsel bir tabandan ha
reket edildiği taktirde R = R' olur, fakat hareketsiz dalgalı bir tabanda t(i' 
parametresinin fiziksel değerini kestirrnek güçtür. Einstein Şekil : 9 dan 
da görüldüğü gibi tfi'=27 ve tfi'=38 için iki noktadan taydalanmış ve eğri
sini ona göre düzenlemiştir. Bu iki nokta Californiadaki Salinas ve Naci
miento nehirlerinden elde edilmiştir. Burada bir soru ile ·karşılaşılmak

tadır. Tabanda hareket olmadığına göre R" değeri neyi belirlemektedir 
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ve eğriyi bu nokrtaların hizasına 'kadar uzatmakta fayda var mıdır? Daha 
ilerde de görüleceği gibi 1)1' > 10 için Einstein metodu ile yapılan değer
lendirmeler yerinde yapılan ölçümlerden % 50 den büyük farklar göster
mektedir, bir çok hallerde hata miktarının % 100'ü aştığı da bir gerçektir. 

Son senelerde gerek laboratuvarlarda gerekse doğada yapılan öl
çüml erin sonuçları Einstein'in tarif ettiği koordinat sisteminde yerine 
konulmuş ve Einstein'in eğrisi düzeltilmiştir (Şekil : 9). Bu eğri kullanı

larak yapılan hesaplar sonucunun ölçümlerden elde edilen sonuçlar ile 
karşılaştırılmasından elde edilen hataların % 10 un altına düştüğü hesap
lanmıştır. 

Einstein'in eğrisi gerek orijinal gerekse düzeltilmiş şekli ile deği

şik taban şekli sınıflarının dirençleri arasında hiç bir ayrıcalık gözetmez. 
Yani, 1)1' parametresinin belli bir değeri için, tabanda hangi tipten taban 
şekli oluşursa oluşsun, yatağın akıma gösterdiği direnç sabittir. Demek 
ki taban şekillerini belirleyen en önemli faktör bu parametredir. Gerçek
te durum farklıdır. (Şekil: 17) den de görüldüğü gibi Einstein'in yakla
şımı kum basama'kları için etkin bir sonuç vermekte ise de başka tipten 
taban şekilleri için hatalar büyümektedir. Einstein metodunu anlatırken 

eğrisinin tabii nehir akımları için geçerli olduğunu genellikle tabanda 
basamakların veya kum banklarının bulunması halinde iyi sonuçlar vere
bileceğini söylemiştir. Gerçekten bu metot ile çalışıldığı zaman taban 
şekillerinin belirli kurallar içinde oluşacağını ewelden kabul etme zo-
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runluğu vardır. Aksi halde sonuçların gerçe·kten pe'k çok fark edebilece
ğini kabul etmek gerekir. 

Bütün bu sayılan mahzurlarına rağmen Einstein formülü bugün için 
en güvenilir yöntem kabul edilmektedir. Dünyanın pek çok yerinde özel
likle Amerika Birleşik Devletlerinde tabii akım problemlerine uygulan
maktadır. Vanoni (1957) gibi araştırıcılar bu formüllerin daha az zahmetli 
ve tatonmanı önleyecek şekilde kullanılabilmesi için bir takım abaklar 
vermişlerdir. Fakat mühendislik alanına bilgi sayarların girmesi mate
matiksel bünyesi karışık bağıntıların çözümlerini basitleştirmiş onların 

gündelik problemlere uygulanmasını sağlamıştır . Dolayısıyle Vanani'nin 
abakları kullanılmadan da sonuca kolaylıkla ulaşılabilir. 

5.3 - Shen Formülü : 

H. W. Shen (1962) Einstein'in temel görüşünü benimsemiş ve di· 
renç formülünü ona göre vermiştir. Bu araştırıcıya göre de R, hidrolik 

yarıçapı R' ve R" gibi iki kısma bölnebilir. Yalnız, R", dolayısıyle~di-
U • 

renci, ıV' parametresine doğrudan doğruya bağlı değildir, ).. ile gösterile-
bilecek bir değişkenin aracılığı ile akım direncini belirlemek mümkürı-

dür. ).. değişkeni (Şekil : 6) da verilmiştir. Bu fonksiyon w 0 oturma hı-
v 

zına bağlı Reynolds sayısı ile tariflenmekte ve _ U_ akım direnci ise 
u~ 

~nın bir fonksiyonu olmaktadır (Şekil : 7) . 
).. 

•, · -

1<5'' 

Şekil- 6 

(Şekil : 6) incelendiği taktirde en genel halde 

'J..= ( w vD ) ı;2 

w D 
-r 

(42) 
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kabul edildiği görülecektir. Demek ki dalgalı bir tabanın akıma göster
diği direnç 

(43) 

gibi bir değişkene bağlıdır. 

Bilindiği gibi (Simons, Şentürk 1975) hareket başlangıcı kriterleri 
incelenirken inersi (atalet) kuvveti ağırlık kuvveti ile karşılaştırılmak-, 
tadır. Bu işlem yapılırken Co~ gibi bir parametre elde edilir. Co=f 

y, D 

( w D )
2 

dir o halde -ı:' jyJD değ işkenin direnç formüllerinin bünyesi-
v (w D vF 

ne girmesi olanağı doğmaktadır. Shen'in kullandığı parametre şekil iti-

barıyle bu parametreye benzemekte ise de ( w vD Y terimi yerini ( w: ) 11 2 

terimine bırakmıştır. D, çapı verilmiş olan bir daneye ait w oturma hızı 

danenin içinde çöktüğü sıvı sıcaklığı sabit kalmak şartıyle sabittir. O 

halde ( wvD ) , oturma Reynolds sayısının değe ri sabit olur, dolayısıyle 
Şekil 6 aracılığı ile ). belirlenebilir ve Şekil 7 deki ~' j ). parametresi yan
lızca ~' değişkenine bağlı olarak değişir. Buna göre U/ U"• , ~'= 1,68 

~ deg- is, kenleri ile tarif .edilen düzlemde hem Einstein'in hem de 
R' J 

Shen'in direnç formülerini göstermek mümkün olur. Bu işlem Şekil : 10 
da yapılmıştır . D, çapına bağlı olarak çizilen Shen eğrileri Einstein eğrisi 
etrafında geniş bir alana yayılmaktadır. Einstein eğrisi D=0.15 ve D=0.22 
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eğrileri arasında kalmıştır. Shen eğrisi ıY' = 10 değerinden sonra bir 
kırılma noktası göstererek doğrultu değiştirmektedir. Tashihli Einstein 
eğrisinde de bu husus oluşturulmuştur. Shen eğrilerinin mahzuru çok 
yaygın bir alanı kaplamasındadır. Doğadan alınan temsilci noktalar bu 
kadar dağınıklık göstermez. Bu sebepten dolayı Shen formülü % 1 OO'ü 
geçen hatalar vermektedir (Bk. Bölüm 6). 

Shen, R' değerinin hesabı için Einstein'in yöntemini kullandığı için bu 
konuda 5.2 bölümünde söylenilenter ile yetinilecektir. 

-.. 
ıt 

2' 
"' (1) 
a: 
<ı 
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28 
26 
24 
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16 
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6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 M 40 

RS x 10~ (tut} 

Şekil-8 

5.4- Şentürk Formülü 

Bu formül de hidrolik yarıçapın R' ve R" gibi iki kısma ayrılabileceği 
esasından hareket edilerek bulunmuştur. Şentüıık (1967, 1969, 1975) ta· 

ban şekillerinin teşekkülünde baş etkenin f = (~iD' parametresi olduğu· 

nu kabul etmiştir. Bu araştırıcıya (f) değeri f' ve f" gibi iki parçaya ayrıla
bilmektedir. Dolayısı ile 

'/ ' D "/ ' D f' 't Y s Js f"=_2_ Y~L (44) 

(WJs ~35 r (WJsvDJs )' 

elde edilir (f') parametresi her taban şekli sınıfı için ayrı, ayrı denklem
ler ile tariflenebilmektedir. Böylelikle Şentürk taban şekillerini dikkatle 
sınıflandırmış (bk. 2 ve 3) ve her sınıfın pürüzlülüğünü inceleyerek bu pü
rüzlülüğü belirleyebilecek bir bağıntıyı (f') parametresine bağlı olarak ta-
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rif etmiştir. Şentürk böyle hareket eden ilk araştırmacılardan biridir. Elde 
etmiş olduğu bağıntıların Einstein'inki ile karşılaştırması Şekil : 11 dedir. 
Görüldüğü gibi her iki eğri birbirinin etıki alanı içinde kalmaktadır. Düzel
tilmiş Einstein eğrisi Şekil : 11 üzerinde nokta, nokta çizilmiştir. Bu eğrinin 
Şen1:ürk eğrileri ile çakışısı daha da iyidir. 

Şentürk eğrilerinin özelliği akımın ve katı malzemenin özelliklerine 
göre tariflenmesindedir. Her özel hale bir eğri tekabül eder, Einstein eğ
risi ise tek ve sabittir değişemez . Bu sebepten dolayı Şentürk eğrilerinin 
akım olayını çok yakından izlemesi ihtimali vardır. Şekil 3 ve Şekil 12 de 
ABD'de Nebraska eyaJetinin başkenti Omaha yakınında Missouri nehrin
de yapılan ölçüm sonuçları ile değişik formüllerden elde edilen sonuçlar 
beraberce işaretlenmiştir . Şentürk formülünün verdiği yaklaşım % B'den 
daha küçük bir hata oranına t ekabül etmektedir (Bk. bölüm : 6). 

5.5- Simons ve Richardson Formülü : 

Bu formül de Şentürk formülü gibi taban şekılleri sınıfiarına iner. 
Araştırıcılar R' ve R" temel inden hareket etmemişler ve doğrudan doğ
ruya R, hidrolik yarıçapının belirlemeyi uygun görmüşlerdir. Yaklaşım l arın

(d) ile gösterilen su derinliğ ini ( 6 RJ / RJ) gibi bir düzelme oranı yardımı 
ile düzeltme cihetine gidilmiştir . 

1 - Mannings 
formülü 

2 - Einstein 
formülü 

3- W. Shen 
formülü 

TABLO: 4 

Direnç Formüleri 

u= _1
_ R213 J ı ;2 

n 

U R' 
-U' = 6,25+ 5.75 log-D X 

• M 

(28) 

(29) 

Grafik halinde verilmiştir . 
(30) (Bk. Şekil : 4) 

ü~;= f(ljı' ) 

.ı ; = 1 68 D3s 
"' , R'J 

Grafik halinde verilmiştir . 
(31} 

(Bk. Şekil : S) 

(32) 

U R' 
-U' = 6,25+5,75 log-D X (29) 

• 65 

Grafik halinde verilmiştir. 
(33) (Bk. Şekil : 6 ve 7) 
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4 - Şentürk 

formülü 

TABLO: 4 (Devamı) 

U R' 
-U, =6+6,5 log -

0 
(34) 

• 65 

U R" 
U

, =48 - log C -11 log-
0 

(35) D2 tipi basamaklar için 
* H 

U R" 
-U" =-52+2,5 1ogCo + 18log-

0 
(36)Kunı dalgacıkları için 

• e 

C= D6s y ', ( D3svW3s)
2 

(37) 
0 65 y --

J 

5- Simons 
formülü 
(ingiliz ölçüm 
sisteminde) 

C d Hareketsiz düzlemsel 
=5.9 1og -

0 
+5.44 (38) v g as taban 

c d 
~ =7,4log-- (39) Hareketli düzlemsel taban V g Das 

~ 
9 

= ( 7,66--%~) log d+ 
0u1: + 11 (4oJ 

Kum dalgacıkl arı 

C d .J
1

_ 6.RJ 
~ g = 7'4 log Das V RJ 

(41) 

Kum dalgacıklar ve ters dalgacıklar (Bk. Şekil : 8) 

Bu formüllerde kullanılan işaretierin mana l a rı 

n 

R 

J 

R' 
R" 

U' • 
)., 

W6s 

O; 

= 

= 

Manning denklemindeki pürüzlülük katsayısı 

Hidrolik yarıçap 

Hidrolik eğim 

Kum pürüzlülüğüne bağlı hidro lik yarıçap 
Şekil pürüzlülüğüne bağlı hidrolik yarıçap 

---
v gR'J U",. =v gR"J 

Shen formülünde pürüzlülük parametresi 

D6s çapındaki danenin oturma hızı 

% i den ince malzemenin çapı 

6 - Akım Formüllerinin Akım Olayını Tarifiernedeki Başarı ları : 

Taban pürüzlülüğünü oluşturan taban şekillerinin ne derece karışık ve 
sınıflandırılmasının ne derece müşkül olduğu bölüm 2 ve 3 te gösterilmiş
tir. Bu sınıflandırmada kabul edilen esas, geometriden çok hidroliktir. Ger
çekten de taban şekillerinin geometrisinin uygulamacı mühendisçe pek 
önemsenemeyeceği düşünülebilir, fa.kat akıma gösterdikleri direncin bu-
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lunması olağanüstü önemlidir. Bu direncin belirlenmesi bir çok araştırıcı 
tarafından yapılmıştır. Günümüzde bir çok bağıntı, bir çırpıda sayılabilir. 

Fakat bu formüllerin sağlam esaslara dayanılarak birbirleri ile karşılaştırıl
ması yapılmamıştır. Dolayısiyle uygulamacı mühendis kendini hala boş

luktan kurtaracak bir yönteme kavuşamamıştır ve neticeye en basit yol
dan götürmesi sebebiyle de Manning formülünü kullanmaktadır. 

Gerçekte de ampirik bağıntıları rasyonel bir yoldan karşılaştırarak bir 
tanesini tavsiye etmek söylenildiği kadar kolay bir iş değildir. Bu yazıda 
seçilen 4 formül tabiatta yapılan ölçümlerin sonuçları esas alınarak kar
şılaştırılmış ve bir sonuca varmaya çalışılmıştır. Bu yöntemin tam bir kar
şılaştırma esası teşkil edemiyeceği düşünülebilir, yapılan ölçümlerin ha
talı olabileceği de ileri sürülebilir. Fakat ampirik esaslardan hareket edi
lerek elde edilen bağıntıların mukayesesi için başka bir yaklaşım görüle
memektedir. Benimsenen yöntem aşağıda ayrıntıları ile açıklanmıştır: 

1 - Seçilmiş olan 4 formülden her birisi Golarada State University 
(CSU) (1966) da, Pakistan sulama kanallarında (1969), geological Sur
vey (USGS) tarafından yürütülen San Bernardino (1972) civarındaki ka
nalda, Nebraska- Omaha civarında Missouri nehrinde (1966) ve DSi Araş
tırma Dairesi kanallarında (1967) yapılan ölçümlerden elde edilen so
nuçlar esas kabY.L_edilerek ayrı, ayrı değerlendirilmiştir. Bu değerlendir· 

mede taban malzemesinin özelliklerini , eğim, derinlik, enine kesit gibi 
akımın hidroliğini ve geometrisini ilgilendiren hususları bağıtılarda kul
lanmak yoluna gidilmiş ölçüden ve hesaplanan dirençler tablo 5 te özet
lenmiştir. Böylelikle akım bağıntılarının ölçüm sonuçları kullanılarak ay
nı zamanda kontrol edilebilmeleri mümkün olmaktadır. 

2 - Formüllerin değerlendirilebilmesi için kabul edilen yaklaşım 

da şöyledir. Doğal akımların ölçümlerindeki hata dağılımının normal da
ğılım olduğu bilinmektedir. Akım olayı, akım formüllerin in kullanılması 
suretiyle belirlenrnek isteniyorsa bu taktirde varılacak sonuçların ölçüm
den elde edilen sonuçlar etrafında kalması gereklidir. Kullanılan formül 
sistematik bir hata veriyor ise bu söylenilen geçerli olmaz. (n) ölçüm
den oluşan bir gurubu gözönüne alalım . incelenen formüllerden herhangi 
birisinin verdiği hata doğru kabul edilen ölçüm sonuçları civarında kalı

yorsa o taktirde bu hataların «random» olması formülün doğal olayı tern
silde tam başarılı olduğunu gösterecektir. Aksi halde kullanılan formü
lün geçerli olamayacağı sonucuna varmak gerekir. 

3 - Hata dağılımının normal dağılımı izlediği varsayımı doğru ol
sa dahi hataların istatistiksel ortalamasının % 25 den küçük olması şartı 

getirilmiştir. Bu şarta uymayan formüllerin yaklaşımı çok kaba kabul 
edilmiş ve bu tip formüllerin kullanılması sakıncalı görülmüştür. 

4 - Hataların ölçüm değerleri civarındaki dağılımları da kısıtlan

mış ve standart sapmanın 0,20 den küçük olması esası kabul edilmiştir. 
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Formüller 
Hataların 

istatistik 
Varians 

~rtalaması 
u 

c su (1) 0.225 0.04262 
Einst ein Pakistan (2) 0.164 0.01599 
Formülü 

USGS (3) 0.251 0.03441 

Vanani yöntemi csu (1) 0.250 0.03756 
ile Einstein for- Pakistan (2) 0.157 0.00996 
mülünün hesap- USGS (3) 0.246 0.03470 
!anan hatal arı 

c su (1) 0.398 0.0901 2 
Shen formülü Pakistan (2) 0.305 0.039962 

USGS (3) 0.193 0.00755 

csu ( 1) 0.139 O.Q1 042 
Şentürk formülü Pakistan (2) 0.120 0.00857 

USGS (3) 0.180 0.02672 

Simons ve c su (1) 0.178 0.01822 
Richardson Pakistan (2) 0.118 0.01373 
formülü USGS (3) 0.196 0.01773 

(1) Colorado State University deneyleri 

(2) Pakistan sulama kanallarında yapı l an deneyler 

(3) A.B.D. Geological survey idaresi deneyleri 

TABLO : 5 

Akım formülerinin mukayesesi 

Değişik aralıklarda hata yüzdesi 
Standart Toplam hata 
sapma 

0-5 0-10 ~ı 0 - 20 0 - 25 ~~~~ 0-45 0- so 
yüzdesi 

0.20645 5.18 11.80 19.70 28 .64 38.17 47.76 56.85 65.01 71 .86 77.35 89.12 % -0 ...... 100 
0.12644 8.61 20.85 35.79 51.40 65.38 76.12 83 .20 87.19 89.13 89.93 

0.18551 5.13 11 .98 20.52 30.38 40.99 51 .61 61 .50 70.09 76.99 82.17 
-- --

40.19 1 50.35 

--------
ı 

0.19380 5.28 12.13 20.48 30.02 59.87 68.20 75.02 80.28 90.09 %-0,...,100 
0.09982 8.39 22.59 41.37 60.82 76.58 86.57 91 .53 93.45 94.04 94.18 

0.18628 5.31 12.31 20.96 30.88 41 .49 52.02 61.77 70.19 76.96 81.99 

----- - ----------
0.30020 3.08 6.78 11 .19 16.23 21 .83 27.94 34.38 40.98 147.59 54.00 88.49 % -0 - 100 
0.19906 3.73 8.88 15.53 23.61 32.82 42.69 52.63 62.02 70.36 77.32 
0.08688 3.67 12.88 29.65 51.81 73.00 87.72 95.13 97.82 98.53 98.66 ----- -----------
0.10208 10.46 26.37 45.53 63.75 77.43 85.57 89.40 90.82 91 .24 91.34 100 %-0,...,65 
0.09257 12.79 31 .77 53.01 70.88 82.22 87.61 89.55 90.07 90.18 1.00 
0.16347 7.81 17.73 29.23 41.37 53.05 63.31 71 .51 77.50 81 .47 83.88 --- - ----- - --- - ------
0.13498 7.82 18.84 32.45 47.14 60.95 72.33 80.47 85.59 88.40 89.74 
0.11716 12.43 28.25 45.09 60.12 71.27 78.23 81.86 83.44 84.01 84.18 
0.1 3316 6.56 16.47 29.39 44.08 58.63 71.14 80 .51 86.63 90.11 91 .82 

~--



Böylece belirlenen prototipin kabul edilmiş olan hata salınımı % 
20- 30 arasında kalmaktadır. 

Bu esaslar kabul edilerek yapılan değerlendirmenin sonuçları aşa

ğıdadır. 

6.1 - Einstein Formülü : 

Einstein (1952) teklif etmiş olduğu bağıntılar grubunun yanlızca kum 
basamakları, kum bankları ve hareketli veya hareketsiz düzlemsel taban 
halinde geçerli olduğunu söylemiştir. (Şekil : 17) nin incelenmesinden 
de bu sonuç çıkmaktadır. Einstein formülü kullanılarak yukarda sayılan 

ölçümlerin değerlendirilmesi (Şekil : 13) te gösterilmiştir. Hatalar, ihti
malierin logaritmasını veren bir düzlemde tariflenmektedir. Dağılımın 

normal olması halinde noktalar % 15,9 ve % 84,1 ordinatları arasında bir 
doğru üzerinde sıralanacaktır. D- D doğrusu kabul edilen hata sınırını 

vermektedir. Bu hattın sağ tarafından hata ortalaması % 25'in üzerinde
dir. Yapılan değerlendirmede CSU ve USGS (*) deney sonuçlarının hata sı
nırını hafifçe aştıkları görülmüştür. Hata dağılımı genellikle normaldir. 
% 15,9 ordinatı civarında normal dağılımdan küçük kaçmalar vardır. Bun
lar formülün hassasiyetini 0;1 den küçük hatalar halinde arttığını göste
rir. istenildiği taktirde bu hassasiyet artımının gözönüne alınmaması da 
mümkündür. Bu taktirde örneğin olasılığı % 20 olan hata 0,075 olacağına 
0,09'a yükselir. 

Doğruların standart sapmaları 0,20'e eşit veya bu değerden küçük
tür. demek ki daha yukarda belirlenen prototipin şartlarına uygunluk var
dır. Tablo 5 incelendiği taktirde yalnızca CSU deneyleri sonuçlarının 0,20 
den büyük !bir kaçma verdiği görülür (.ı::l=0,20645). Bunun sebebi bu de
ney grubu içinde kum dalgacıkianna ve aşağı geçiş bölgesindeki taban 
şekil l erine yer verilmiş olmasındandır. Bu tip taban şekilleri çıkartıla
rak hesaplar yenilenecek olursa standart sapma O, 149'a kadar düşer. 

Pakistan kanallarından ve USGS den elde edilen deney sonuçları ge
nellikle kum basamaklarını veya hareketli düzlemsel taban halini ilgilen
dirmektedir. Şekil 15'ten mütekabil geometrik standart sapmanın % 19,8 
olduğu görülür. Bu değer her dört deney için de kabul edilebilecek nite
liktedir. Yalnızca Missouri nehri deneyleri daha küçük bir geometrik stan
dart sapma vermiştir. Bu hususu büyük nehirlerdeki taban şekillerinin 
genellikle kum basamakları şeklinde oluştuklarında aramalıdır. 

Yapılan bu inceleme sonucunda Einstein formülünün doğayı yansıt
madaki yaklaşımı şöylece özetlenebilir: 

1 - Einstein formülü gerek labor.atuvar kanallarında gerekse tabii 
akımlarda, taban şekillerinin: 

(* ) CSU : Colorado State University 
USGS : United States Geological Survey 
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- Kum basamakları 
- Üst geçiş bölgesinde oluşan kum dalgaları 
- Hareketli tabanlı düzlemsel taban 
- Kum bankları 

olması halinde başarı ile kullanılabilir. 

2 - Ortalama hata % 25'in altındadır 

3 - Standart sapma d a0,20 civarında kalır. 

Deneysel yaklaşımdan elde edilen sonuçlar Einstein'in ön gördüğü 
yaklaşımın bu günkü standartlar çerçevesinde rahatlıkla kullanılabilece

ğini kanıtlamaktadır. Düzeltilmiş Einstein eğrisinin kullanılması halinde 
bu yaklaşım kum dalgacıkları ve alt ve orta geçiş bölgesi taban şekille

rine de saptanabilir. Tabanda oluşan taban şekilleri sınıflarının bu bağın
tılar yardımıyle saptanması olasılığı yoktur. 

6.2 - Shen Formülü : 

Bu formül CSU deneylerine uygulandığı zaman büyük hata dalga
lanmaları vermiştir. Hataların maksimum değerlerinin % 100'ü aştığı da 
görülmüştür. Buna mukabil USGS deneyleri esas alındığı zaman Shen 
bağıntısı en iyi sonuçlardan birinin elde edilmesini sağlamıştır. Şekil : 
17) incelendiği zaman bu yaklaşımın genellikle laboratuvar kanallarında 

oluşturulan kum dalgacıklarına uygulanması halinde çok iyi sonuçlar ver
diği görülmektedir. (Şekil : 14) incelendiği zaman ise yukarda söyleni
lenlerin nedenini hemen anlama olanağı vardır. Shen formülü kendi alu
viyonları içinde akan büyük nehirlere uygulandığı taktirde hareketli düz
lemsel taban ve kum basamakları ile kaplı taban halinde kabul edllebi
lir. sonuçlar vermiştir . CSU deneylerinden ve Pakistan kanallarında ya
pılan deneylerden elde edilen bilgiler kullanıldığı taktirde Shen formülü 
hata ortalaması sınırının üstünde USGS deneylerinden elde edilen bil
giler kullandığı taktirde de bu sınırın altında kalmıştır . Hatanın, orta
lama değerin etrafındaki dalgalanması CSU deneyleri için 0,20 nin üs
tünde Pakistan deneylerinde 0,20 ve USGS deneylerinde 0,20 nin altın
dadır. 

(Şekil : 14) hata dağılımının normalden uzak bulunduğunu göster
mektedir. Demek ki Şekil 14 ile Şekil 17 aynı doğrultuda sonuçlar 
vermektedir ki bu da olağandır. USGS deneyleri sonuçlarının Shen for
mülü ile değerlendirilmesinin olağan üstü iyi hata değerlerine yol aç
masına rağmen bunların dağılımalrı dahi normal dağılım değildir. Hata
ların geometrik ortalaması istatistik ortalamasından çok farklıdır. Bu du
rum (A.) fonksiyonunun değişimindeki tutarsızlıkla ilgilidir. Bu fonksiyo-

nun w'VD boyutsuz sayısına bağlanış şekli de doğal değildir (Bk. 5.3) 

dolayısıyle temsilci noktalar geniş bir alana yayılmış ve buna bağlı ola-
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rak hatanın ortalaması etrafındaki dağılımda artmıştır. 

Bu formülün normal mühendislik problemlerinin çözümlenmesi için 
kullanılması tavsiye edilmemektedir. 

6.3 - Şentürk Formülü : 

Gerek Einstein gerekse Shen formülünün değerlendirilmesinde kul
lanılan kriterler Şentürk formülünün değerlendirilmesinde de kullanılmış 
ve bu formülün her üç kriteri de sağladığı görülmüştür (Şekil: 11, 15). 

1 - Hataların ortalama değeri sınır değer olan 0,25 in altındadır . 

2 - Standart sapma 0.20 den küçüktür. 

3 - Hata dağılımı normal dağılımı yakından izlemektedir. 

(Şekil : 18) de CSU da ve Pakistan kanal l arında yapılan deneyierin 
hata dağılımlarının normal dağı lım ile bir karşılaştırılması verilmişti r . 
Şentürk yaklaşımının normal yaklaşıma yakınlığı buradan rahatlıkla gö
rülmektedir. Şekil 17 incelendiği zaman her tipten taban şekli halinde 
bu yöntemle elde edilen sonuçların sınır limitin çok altında kaldığı an
laşılmaktadır. Demek ki Şentü rk akım f ormüllerini hem laboratuvar ka
nallarında yeralan akımlarda hem de tabii akarsu yataklarında yeralan 
akımlarda rahatlıkla kullanmak mümkündür. (Şekil : 12) de Missouri neh
rinin Nebraska eyaletinin Omaha şehri civarındaki (214) mil uzunluğun
daki bir kesimi gösterilm i ştir . Burada değişik enine kesitlerdeki su de
rinlikleri ve boyuna ıkesit boyunca çizilen su hattı yeralmıştır. Ölçümler
den elde edilen doneler yardımıyle su derinl ikleri bir kerre de yukarda 
incelenen formüller yard ı mıyle incelenmiş ve şekle yerleştirilmiştir. Öl
çümden elde edilen sonuçlar ile hesapla elde edilen sonuçlar şekil üze
rinde açıkça görülmektedir. Buna göre deneyleri en yakından izleyen 
iki formül Einstein ve Şentürk formüleridir. Einstein formülü orta kesim
de ölçüm sonuçlarıyle tam intibak halindedir. Bu kesimin memba ve man
sabındaki kesitlerde tedrici kaymalar vardır. Şentıürk formülü kesimin 
tamamı boyunca ölçüm sonuçlarıyle intibak halindedir. 

6.4 - Simons ve Richardson Formülü : 

Bu formül temel şartlardan ancak ikisini karşılamaktadır; dolayısıyle 

daha çok laboratuvar kanallarında kullanılması öğütlenebilir. Büyük ne
hirlerde doğadan tamamen farklı sonuçlar verebilmektedir. (Şekil : 16, 17). 
Hata dağılımı normal dağılım değildir. 

7 - incelenen Akım Formüllerinin Taban Şekillerine Bağlı Olarak 
Akım Olayını Yansıtmadaki Başarıları : 

Yukarda, akım formüllerinin yaklaşım mertebeleri genel olarak ele 
alınmıştır. Yapılan incelemede her formülün hangi alanlarda daha etkili 
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olduğu da saptanmıştır. Tablo 6 da taban şekil sınıfiarına bağlı olarak de
ğişik formüllerin hata mertebeleri verilmektedir. (Şekil: 17) bu tablo
nun sonuçları esas alınarak çizilmiştir. Taban şekillerinin sınıflandırıl

ması 2 nci ve 3 ncü bölümlerde görüldüğü gibidir. Formüllerin hangi alan
larda daha etkin sonuçlar vereceği hususu da tablo 7 de özetlenmiştir. 

Burada gerek laboratuvar kanallarında yeralan akımlarda gerekse doğa

daki akarsularda hangi formüllerin kullanılması gerektiği gösterilmiş bu
lunmaktadır. 

Şekil : 17 

8- Sonuç : 

Doğadaki karış ık akımı inceleyen formüllerden 4'ü bu yazıda ince
lenmiş bulunmaktadır. iyi bir yaklaşım mertebesinin tarifi oldukça kaba 
olmakla beraber bu şartları gerçekleştiren formüllerin adedi ikiye geçe
memiştir. Bunlardan Einstein'in tavsiye ettiği yaklaşım taban şekli sınıf

larından 3 adedini kapsayamamaktadır. Ancak düzeltmeli Einstein eğri
sinin kullanılması şartıyle bu formüller gurubu mühendislik problemle
rinin çözümlerinde geçerli olabilir. Şentürk formülü gerek laboratuvar 
akımlarında gerekse tabii akımlarda en doğru ve en güvenilir sonuçları 
vermiştir. Diğer iki formülü bu halleri ile tavsiye etmenin olanağı yok
tur. 

69 



~ o 

. 

Elnsteln 

S hen 

Şentür·k 

Slmons 

X 

u 2 

u 

Formüller 

ı 
-
X 

u2 

u 

-
X 

u2 
u 

-
X 

u2 

u 

-
X 

u ı 

u 

: Ortalama hata 

: Varlans 

: Standart sapma 

Alt geçiş TR 

56.92 % 
0.0124 
0.111 
(N.RJ 

38.57 % 
0.0331 
0.182 
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TABLO: 6 

Direnç formüllerinin yaklaşımları 
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N.R : Tavsiye olunmaz 

R : Tavsiye olunur 

Basamaklar 1 Üst geçiş TR 1 
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DOGRUSAL EKSENLi ve KARE KESilli AV AK GRUBU ETRAFlNDAKi 
MAKSiMUM DENGE OYULMA DERiNLiKLERi * 

ÖZET 

Yazan : Vedat BAŞAK(**) 

Yusuf BAŞLAMIŞLI (* * ) 

Özbay ERGÜN(**) 

Bir akım alanı içerisine yerleştirilen bir yapı elemanı, çevresinde 
düzensizliklere, çevrintilere sebep olmaktadır. Oyulabilir bir yatakta, ra
hatsız edilmiş bu akım alanı içinde bulunan ikinci bir yapı etrafındaki 
oyulmaların bu düzensizlikten etkilenmesi doğaldır. Bu çalışmada, oyul
maların bu çevrintilerden hangi yönde etkilendiği deneysel olarak araş

tırılmıştır . 

Bir eksen üzerinde yeralan, kare kesitli ve aynı ebatda elemanlar
dan müteşekkil, bir ayak grubu etrafındaki maksimum oyulma derinlik
leri incelenmiştir. Aynı taban malzemesi ve akım şartlarında, ve aynı 

ebatda münferit bir ayak elemanı çevresinde meydana gelen maksi
mum oyulma ile, ayak gru~unun muhtelif elemanları çevresindeki oyul
malar mukayese edilmiştir. Ayak grubundaki rölatif oyulma derinliğinin, 

ayaklar arasındaki mesafe ve akım doğrultusunun değişimi ile ne şekilde 
etkilendiği araştırılmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre, bir ayak grubunda meydana gelen mak
simum oyulma derinliği, aynı genişlikteki masif ayağın oyulmasından 

daima daha azdır. Bir ayak grubunda meydana gelebilecek en büyük oyul
ma derinliği, gruptaki ayakların birbirine bitişik olması halinde elde edi
len ayak blokunun oyulma derinliği kadardır. Muhtelif akım doğrultula
rında oyulmaların değişimi şöyledir : 

1 - Akım doğrultusunun ayak grubu eksenine paralel olması hali : 

Maksimum oyulma derinliği, en baştaki ayağın ön yüzünde meydana 
gelmekte ve aynı genişlikteki kare kesitli ayağın maksimum oyulmasına 
eşit olmaktadır. Her ayak, kendisinden sonra geleni akıma karşı koru
duğundan, bir ayağın oyulması kendisinden öncekine nazaran daima da
ha azdır ve ayağın bütün yüzeylerindeki oyulmalar için bu böyledir. Ayak 

(•) Bu makale, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nca desteklenen Proje 
No.: MAG- 368 ·BiR DOÖRU ÜZERiNDE YERALAN KAZIK GRUBU ETRAFlNDA 
VEREV AKIM ETKISi ILE MEYDANA GELEN OYULMALAR · isimli çalışmada.- özet
lenmiştir. 

( .. ) inş . V. Müh., DSI Araştırma Dairesi Başkanlığı. 
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genişliğinin 40 katından büyük aralıklarda, ayakların birbirine etkisi kal
mamaktadır. Aralıklar, ayak ebadının 3 katı olduğu zaman koruma etkisi 
en fazla olmakta ve bunun sonucu olarak oyulma derinlikleri minimuma 
inmektedir. Ayağın, grub başlangıcından itibaren sıra numarası değiş

mediği sürece, grubdaki ayak adedi ne olursa olsun bir ayaktaki limit 
oyulma derinlikleri değişmemektedir. 

2 - Akım doğrultusunun ayak grubu eksenine dik olması hali : 

Bütün ayakların aynı yüzlerindeki oyulmalar birbirlerine eşittir . Mak
simum oyulmalar, kazıkiarın ön yüzlerinde meydana gelmektedir. Ayak 
genişliğinin 4 katından büyük aralıklarda aya kların bi rbirlerine etkisi kal
mamakta ve her ayak oyulma bakımından münferit ayak gibi davranmak
tadır . Ayak genişliğinin 0,25 katından küçük aralıklarda ayaklar, birbir
lerine bitişik bir bolkmuş gibi davranmakta ve oyulma derinliği ona göre 
olmaktadır. Bu iki limit değer arasında, mesafe arttıkça oyulma derinliği 

azalmaktadır. 

3 - Akım doğrultusunun ayak grubu ekseni ile bir açı teşkil etmesi 
hali: 

Tarif edilen bir etkili ara mesafe ve etkili ayak genişliği için mak
simum oyulma derinliklerinin değişimi akımın , ayağın eksenine dik ol
ması halindekine benzemektedir. Ancak maksimum oyulmanın yeri , ve
revlik açısına ve ayaklar arasındaki mesafeye bağlı olarak yer değiştir
mektedir. 

1-GiRiŞ: 

Bir yapı civarında yer alan oyulma derinliğinin, bütün diğer şartların 
sabit kalması halinde, yapının genişliği ile orantılı olarak arttığı bilin
mektedir. O halde, yekpare bir yapı yerine, kolonlar inşa etmek sureti 
ile oyulma derinliği azaltılabilir. Diğer taraftan, akım içine yerleştirilen 
bir yapı elemanı , çevresinde düzensizliklere, çevrintilere sebep olmakta
dır . Rahatsız edilmiş bu akım alanı içinde bulunan diğer yapı elemanları 
etrafındaki oyulmaların bu düzensizlikten etkilenmesi doğaldır. Bu çalış
mada, ayak grubu etrafındaki oyulmaların hangi yönde etkilendiği deney
sel olarak araştırılmıştır. 

2- MATERVEL VE METOD: 

2.1. Malzeme : 

Deneyler esnasında granülometri eğrisi Şekil : 1 de görülen dso=0,7 
mm. d90= 1.00 mm. ve tane özgül ağırlığı y,=2,66 t / m3 olan deniz kumu 
kullanılmıştır. 

2.2 - Deney kanalı : 

Deneyler, 4 m genişlikte ve 25 m uzunlukta bir kanal içinde yapıl
mıştır. Debi, keskin ıkenarları büzülmesiz ölçü savakları ile ölçülerek ve-
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FIGURE: 1 - SummotioncıKve for the sond, u sed in the experiment chonnel 

rilmiş, kanaldaki su derinliği mansaptaki kapak ile ayarlanmış ve derin· 
l ikler hassas limnimetrelerle ölçülmüştür. 

2.3- Akım: 

Uniform akımla çalışılmış olup, akımın karakteristikleri Şekil : 2 de 
görülmektedir. Muhtelif debilerle deneyler yapılmış olup maksimum de
bi 350 lt/sn' dir. Her debide mansap kapağı hareket ettirilmek suretiyle 
akım üniform hale getirilmiştir . 
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2.4 - Deney kazıkiarı ve yüzeylerinin numaralanması : 

Bu makalede, çeşitli ayak durumları için kullanılan deyimler toplu 
olarak Şekil : 3 de verilmiştir. 

4 X 4 cm.'lik kare kesitli beton ayaklar kullanılmıştır. Ayakların her 
yüzeyinin eksenine 1 mm. taksimatlı eşeller yapıştırılmış ve oyulma de
rinlikleri bu eşeller yardımı ile bulunmuştur. 

Yerleştirilen bu eşeller ayak eksenine paralel olarak konulmuştur. 
Eşellerin düşey olmasına ve sıfırlarının aynı hizada bulunmasına özen 
gösterilmiştir. Akım yönüne dik yüzeye yerleştirilen eşele 1 numara, di
ğer yüzeylerdekilere ise saat ibresi yönünde hareket edilerek sırası ile 
2, 3 ve 4 numara verilmiş ve bu yüzeylere ait oyulmalar Hd; şeklinde gös
terilmiştir . Burada (i) yüzey numarasını ifade etmektedir. (Şekil : 4). 

Ayak grubunda ise, eşeller yine saat ibresi yönünde numaralanmış
tır. Ayakların numaralanması ise 0° ~ cx<90° olması halinde akım la ilk 
karşılaşan ayak A, daha sonrakiler ise sırası ile B, C, D ... olarak adlandı
rılmıştır, cx = 90° olması halinde, akım yönünde en sağdaki ayak A, ve di
ğerleri sırası ile B, C, D ... olarak isimlendirilmişlerdir . Ayak grubunda oyul
ma derinliği (Hdlj) şeklinde ifade edilmiştir. Burada (i) , yüzey numara
sını, (j) ise ayak ismini ifade etmektedir. Örneğin Hd2c. baştan itibaren 
üçüncü ayağın 2 numaralı yüzündeki denge oyulma derinliğini ifade et
mektedir. 

2.5 - Metot: 

Kare kesitli münferit bir ayağın ön yüzeyinde belirli bir debide oyul
ma derinliğinin zamana göre değişimi ölçülerek Şekil : 5 deki gibi çizil
mekte ve buradan ayağın bu debideki denge oyulma derinliği bulunmak
tadır. 

Her seferinde debi artırılarak aynı işlem tekrarlanmıştır. Bu işlem 
yeteri kadar debi ile yapıldıktan sonra elde edilen denge oyulma derin
likleri bu sefer apsis ekseninde debi. ordinat ekseninde oyulma derinliği 
olmak üzere Şekil : 6 daki gibi çizilerek maksimum denge oyulma derin
liği elde edilmişti r. Bu değer (Hdo) olarak gösterilmiştir. 

Bir eksen üzerinde, Şekil : 7 deki gibi belirli (a) mesafesinde yer
leştirilen bir ayak grubu, akım doğrultusu ile belirli bir cx açısı teşkil ede
cek şekilde kanal içerisine yerleştirilir. 

Ayak gurubunda aynen münferit ayak için yukarıda anlatılan esaslar 
dahilinde bir seri deney yapılır ve her deneyde ayakların bütün yüzeyle
rindeki oyulma derinliklerinin zamana göre değişimleri Şekil : 8 deki gibi 
okunarak değerlendirilir . 

Her ayak elemanının bütün yüzeylerindeki denge oyulma derinlikleri 
ayrı ayrı tespit edilir. Bunlar da debiye bağlı olarak çizilmek suretiyle 
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her yüzeyin maksimum denge oyulma derinlikleri saptanır . Daha sonra 
(a) mesafesi değiştirilerek he1· seferinde bir seri deney yapılır ve (a) 
mesafesi gereği kadar değiştirildikten sonra bu rJ. açısı ile ilgili deney
ler tamamlanmış olur. Bilahare başka bir rJ. açısı için yukardaki işlemler 
aynen tekrarlanarak programlanan açılar için deneyler yapılm ı ş olur. 

Ayak gurubunun belirli bir rJ. açısı ve (a) mesafesi için tespit edi
len (Hdii) oyulma derinliği, gurubu teşkil eden elemanlarla aynı ebatda 
olan bir münferit kazığın maksimum denge oyulma derinliği olan (Hdo) a 
bölünmek suretiyle (Hdii/Hdo) rölatif oyulma derinlikleri elde edilmiştir. 
Her (rJ.) yaklaşım akımı açısı için (a / b) rölatif aralıkiarına bağlı olarak 

Hdii ~ l . - deger erı 
H do 

işaretlenerek bunlar arasındaki genel bağıntılar tes-

pit edilmiştir. 

Bilahare, ayak adedi ve ayak ebadı değiştirilmek sureti ile bir ıkısım 
deneyler tekrarlanarak sonucu nasıl etkilediği araştırılmıştır. 

3 - Ayak gruplarında oyulma oluşumu : 

Oyulabilir bir yatak içine inşa edilen bir yapı etrafında, akım etkisi 
ile meydana gelen oyulmanın şematik plan ve profili Şekil : 9 da görül
mektedir. Yapı çevresindeki oyulmanın en derin kısmı yapının memba 
yüzünde yer almaktadır. Oyulma çukurunun menba şevi , taban malzeme
sinin su içindeki tabii şevine yakın , mansap şevi ise daha yatıktır. Oyul
ma çukurunun plandaki takribi şekli ise menba tarafta yarım daire, man
sapta ise elipse yakındır. 

PLAN 
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FIGURE : 9 - The plan and the profile of the scaur hole 



Ayak grubu etrafındaki oyulma durumunda ise üç ayrı hal söz ko
nusudur. 

3.1 - Bütün ayakları içine alan bir tek oyulma çukuru teşekkül et
mesi hali: 

Akım doğrultusunun ayak grubu eksenine paralel olması ve ayaklar 
arasındaki ara mesafenin çok küçük bulunması halinde teşekkül eden 
oyulma çukurunun şematik plan ve profili Şekil : 10 da görülmektedir. 

Akım doğrultusunun ayak grubu ekseni ile a=90° lik bir açı yapması 
ve ayaklar arasındaki ara mesafenin çok küçük bulunması halinde teşek
kül eden oyulma çukurunun şematik plan ve profili Şekil : 11 de görül
mektedir. 

3.2 - Her ayak etrafında birbirinden tamamıyle ayrı oyulma çukur
ları teşekkül etmesi hali : 

Akım doğrultusunun, ayak grubu eksenine pararlel ve ayaklar ara
sındaki mesafenin çok büyük olması halinde bu tip bir oyulma çukuru 
teşekkül eder. Bu tip oyulmanın şematik plan ve profili Şekil : 12 de gö
rülmektedir. 

Akım doğrultusunun ayak grubu ekseni ile a=90° lik bir açı yap
ması ve ayaklar arasındaki mesafenin çok büyük olması halinde teşek
kül eden oyulma çukurlarının şematik plan ve profili Şekil : 13 de gö
rülmektedir. 

3.3 - Ayaklar etrafında birbirine girişmiş oyulma çukurlarının te· 
şekkül etmesi hali: 

Akım doğrultusunun, ayak grubu eksenine pararlel olması ve ayak
lar arasındaki mesafenin çok büyük olmaması halinde bu tip bir oyulma 
çukuru teşekkül eder. Bu durum, bundan evvelki iki halin geçiş durumu
dur. Bu tip oyulmanın şematik plan ve profili Şekil : 14 de görülmekte
dir. 

Akım doğrultusunun ayak grubu ekseni ile a=90° lik bir açı yapması 
ve ayaklar arasındaki mesafenin çok büyük olmaması halinde teşekkül 
eden oyulma çukurunun şematik plan ve profili Şekil : 15 de görülmek
tedir. 

4 - BULGULAR : 

4.1. - Münferit ayaklarda: 

Dikdörtgen kesitli münferit ayaklarda akım doğrultusunun ayak ekse
nine pararel olması halinde maksimum oyulma derinliği, ayağın akım doğ-
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müşterek oyulma çukuru. 
Figure :10 - A single scour hole araund the entire group, in the case the flow 

directian is parallel to the group axis and a=0° , a= b 
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Şekil : 11 - a=90° olması halinde üçlü ayak gurubunun oluşturduğu 
müşterek oyulma çukuru 

Fıgure : 11 - A single scour hale araund the entire group, In case the flow 
directian is perpendicular to the group axis. a=90° 



Flow 
Aluılı -Yönü 

D netian 

ŞEKiL: 12 -ol.= 0° ve o>40• olması halinde oyrık oyulma çukurları 

FIGURE: 12- Seperoted scour holes araund eoch pler element ,in cose o<=cforid o>~ 

ŞEKiL : t3 

··. t;:.-~·.<.··.~. •. :: :·: ··:. 
~b ~ 

'1 " 

o<= 90° o>4b olması fıalinde ayrık oyulmo çukurları 

FIGURE = 13- Seperoted scour holes oround each pier element,in c~ "'=9d'ond o>4b 
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Orioinol boltom of the chonnel 
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ŞEKiL : 14 - oı.= ı:f ve o<40 b o lması halinde üçlü ayak gurubunun 

oluşturduğu oyulma çukuru 

FIGURE: 14- Overlcıppino s co ur holes araund the pier elements in cose o<: 0° and o> 40b 

IAkım . 
' fönü F low Dlreetıoıı 

ŞEKiL : 15 - QC: 9r:f ve o =:3b olması halinde üçfü ayak gurubunun 

oluşturduğu oyulma çukuru 

' FIGURE : 15-0verlapping scour holes araund the pler elements incase oe=9Cfand a=3b 
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rultusuna dik yüzeyinde ve ayağa bitişik olarak oluşmaktadır. Maksimum 
oyulma derinliği ayağın, akım doğrultusuna dik genişliğin i n fonksiyonu
dur. Bu husus, bu deney şartlarında m!Jhtelif ebatda kare kesitli ayaklar
la yapılan deneyler sonucu elde edilen denge oyulma derinliği eğrisi Şe
kil : 16 da görülmektedir. Bundan sonraki kıyaslamalarda bu eğriden (1) 
doğrusu olarak bahsedilecektir. 
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ŞEKiL :16- Kare kesitti ayaklarda 
göre değişimı 

v ~ 

...... ~ 
V 

:," 

V .; 

b (m) 

2 3 4 567 

Hd 1 r in b ye 

FIGURE : 16-Voriation of H dı with b for square - · 

crossectioned piers 

' 

Şeki l : 1 den de açıkca görüleceği gibi ayağın akım doğrultusuna 

paralel yöndeki uzunluğunun maksimum oyulma derinliğine etkisi yoktur. 
Buna mukabil ayağın yan ve arka yüzeylerinde oluşan oyulma derinlikleri 

L 
üzerinde, narinlik sayısının ( b oranının) etkisi çok öneml idir 

Akım doğrultusunun ayak ekseni ile bir açı teşkil etmesi halinde 
oyulma derinliğ i ni bulmak için bir ıkısım araştırımacıların tekl if ettiği gibi, 
normal haldeki oyulma derinliğini bir katsayı ile çarpmak yerine, Şekil : 
18 deki esaslara göre hesaplanan, ayağın akım doğrultusuna dik yöndeki 
(1,) •etkili ayak genişliği• esas alınarak, buna tekabül eden oyulma de
rinliğini hesaplamak yeterlidir. Verev akım halinde (b) genişliği yerine 
(1 ,) alınarak bulunan oyulma derinliklerinin aynı doğru etrafındaki dağı
lımı Şekil : 19 da gösterilmiştir. 
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ŞEKiL :17- oc.= (f ve o<= 90° olması halinde (H d) 
denge oyulma derinliklerinin CD doğrusu 
etrafında salınımı 

FIGURE ı t7- The distribution of the equilibrium sc o ur depth 
f Hcl) oround _the line Q) fOt «= cf and o<= 90° 
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Flow Oırection 
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ŞEKiL : 18 - Köprli ayOOının tesirli uzunluQu 
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Akım doğrultusunun ayak eksenine dik olması halinde oyulma de
rinliği, akımın karakteri göz önünde bulundurularak hesaplanır .• Temiz 
su halinde oyulma,. (1) BAŞAK [1,2] a göre SHEN [3] veya NICOLLET 
[ 4] in bağıntılarından biri ile, 

uSürüntü maddesi taşınımı halindeki oyulma , (2) ise LAURSEN [5] 
LARRAS [6] veya COLEMAN [7] ın bağıntılarından biri ile değerlendiril
melidir. 

3
1Öz 2. 3 4 5 6789td' 2 3 4 5 678910• 

SEKiL:19- Oeğisik o< açısı altında dikdörtgen kesitti ayaklarda 
· {H d). denge oyulma derinliklerinin {Lt ) tesirli 

uzunluklarına göre elde edilen noktolarır. CD 
doğrusu etrafında salınımı 

FIGURE: f9- The seattering of the points, obtained according to Lt 

etfective length of the equilibrium scour depth (H d) 
a ro und ı i ne <J) for var ious

1 
oc ong le s and rectangular 

cross sectioned piers 

4.2 - Ayak gruplarında oyulma : 

Akım doğrultusunun, ayak grubu ekseni ile taşkil ettiği açıya bağlı 
olarak maksimum oyulma derinliğinin yeri ve grubu teşkil eden her aya
ğın muhtelif yüzeylerinde meydana gelen maksimum denge oyulma de
rinlikleri ayrı ayrı incelenerek şu sonuçlar elde edilmiştir. 
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4.2.1 - a=0° olması hali: 

Akım doğrultusunun, ayak grubu eksenine paralel olması halinde 
maksimum oyulma derinliği, en baştaki ayağın menba yüzünde, yani Aı 

ölçüm noktasında meydana gelmektedir. 

Her ayak, kendisinden sonra geleni akıma karşı korumaktadır. Bun
dan dolayı ilk ayaktan mansaba doğru gidildikçe, aynı numaralı nokta
lara ait rölatif oyulmalar azalmaktdır. 

Aya'k grubundaki eleman adedinin oyulma derinliklerini etkileyip et
kilemediğini tespit için ayak adedi 2 den 8 e kadar değişen grublarla de
ney yapılmıştır. Grup içinde menbadan itibaren, ayağın sıra numarası 

değişmediği sürece, o ayaktaki oyulma derinliklerinin, gruptaki ayak 
adedinden bağımsız olduğu tespit edilmiştir. Bundan da, menbadaki aya
ğın ve ayak adedinin mansaptaki ayakların oyulmasını etkilediği, buna 
mukabil man~aptaki ayakların menbadakilere, oyulma derinliği yönünden 
bir etkisi olmadığı sonucu çıkmaktadır. 

Grubu teşkil eden her ayağın 1 numaralı yüzeyinde meydana gelen 
rölatif oyulma derinliklerinin (a/b) oranına bağlı olarak değişimleri Şe

kil : 20 de eğriler ailesi halinde verilmiştir. 

Her ayağın 2 ve 4 nolu yüzeylerinde meydana gelen oyulma derin
likleri bir birine eşit kabul edilebilir. Bu bakımdan oyulmalar Hd2.~ ile gös
terilmişlerdir . 2 ve 4 numaralı yüzeylerde meydana gelen rölatif oyulma 

a 
derinliklerinin b oranına bağlı olarak değişimleri Şekil : 21 de eğriler 

ailesi halinde verilmiştir. 

Her ayağın 3 numaralı yüzeyinde (yani akım doğrultusuna göre arka 

yüzeyinde) meydana gelen rölatif oyulma derinliğinin 
a b oranına bağlı 

olarak değişimleri Şekil : 22 de eğriler ailesi halinde verilmiştir. 
a 

a.= 0° halinde bütün yüzeylerdeki oyulma derinliklerinin b ora-

nına göre değişimlerinde şu ortak hususlar göze çarpmaktadır: 

- Bütün ayak grubunda maksimum oyulma derinliği, akım yönünde
ki ilk ayağın menba yüzünde meydana gelmekte ve grubu teşkil eden 
elemanlardan biri ebadındaki bir münferit ayağın maksimum oyulma de
rinliğine eşit olmaktadır. 

(1) Akımın sürükleme gerilmesinin, taban malzemesinin kritik sürükleme gerilmesin
den küçük olması halinde meydana gelen yerel oyulmayı ifade etmektedir. 

(2) .,. > .,.c olması halinde nehir tabanında sürüntü maddesi taşınımı da mevcuttur. Bu 
hale tekabül eden yerel oyulmayı ifade etmektedir. 
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- Grubu teşkil eden her ayağın bütün yüzeylerindeki oyulma de

rinlikleri ~ = 3 hali için minimumdur. Başka bir ifade ile bu durumda 
b 

ayakların birbirlerini koruma etkisi maksimum olmaktadır. Hd;ı/Hdo oran
larının ayak adedine göre değişimi Şekil : 23 de verilmiştir. Hd,1/Hdo, 
Hc12.~/Hdo . Hd31/Hc~o eğrileri semilogaritmik eşelde bir doğru şeklindedir 
ve birbirlerine paraleldir. 

to 
i' o 

-u 

~"' 1 
r-Hdt/Hdo a=3b için 
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ŞEKiL : 23 <X= d' ve a 1 b = 3 olması halinde 
rolatif oyulma derinliklerinin değişimi 

FIGURE: 23-The voriotion of the relative scour 

depths, in ca se o<= d' and o/b= 3 

a a Hd;ı 
- O ~ b ~0.04 değerleri arasında ve 40 ~ b için Hc~o oran-

ları münferit ayağın oyulma değerlerini haizdir. 

a Hd;ı 
-- 0,04 < -b < 40 değerleri arasında -- oranları, münferit ayağın 

H do 
b 

değerlerinden küçüktür. Herhangi bir değerinden J değeri büyüdükce 
a 

H d; 
Hdo oranı azalmaktadır. 

- Belirli bir akım şartında grubu teşkil eden ayak adedi kaç olursa 
olsun (ij) değeri değişrnekice oyulma derinliği değişmemektedir. 
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4.2.2 - cı.=90° olması hali: 

Akım doğrultusunun , ayak grubu eksenine dik olması halinde mak
simum denge oyulma derinliği bütün ayakların menba yüzeyinde mey
dana gelmektedir. Bütün ayakların aynı numaralı yüzeylerindeki oyulma
lar birbirlerine eşit olduğu gibi her kazığın 2 ve 4 nolu yüzeylerindeki 
oyulmalar da birbirine eş itti r . 

Ayaklar etrafında teşekkül eden çevrinti sistemleri birbir lerine giriş

mekte ve türbülans şiddetin i n artışına bağlı olarak oyulma derinlikleri 
değişmektedir. 

a 
b= 4 cm. olan kare kesitli 3 elemandan müteşekkil bir grupta b 

Hd;ı Hc12.~1 
oranına bağlı olarak değerlerinin değişimi Şekil : 24 de, 

Hoo Hoo 
Hd3' 

ğerlerinin değişimi Şekil : 25 de, H~ değerle rin i n değ i şimi Şekil : 26 

da verilmiştir. 

a 
a = 90° halinde bütün yüzeylerdeki oyulma derinliklerinin b ora-

nına göre değişimlerinde şu ortak hususlar göze çarpmaktadır : 

-- a= O iken ayaklar birbirine bitişiktir ve akıma dik genişliği nb, akıma 
paralel boyu b olan bir blok meydana getirmektedir. 

a 
-- 0 ,25 ~ b halinde grubu teşkil eden her ayağın, bütün yüzeylerindeki 

oyulma derinlikleri sabittir ve maksimumdur. Bu hal için her yüzeyin oyul
ma derinlikleri, a=O halindeki blokta meydana gelen oyuimalara eşittir. 

Grubu teşkil eden ayak adedine bağlı olarak bu limit değerler, değiş

mektedir. 

a 
-- 4~ b halinde pratik olarak ayakların birbirine etkisi kalmamakta 

ve oyulma yönünden bir birinden bağımsız münferit ayak gibi davranmak-

a Hd,1 Hc12.41 
tadır . Bu şartı sağlayan bütün b değerleri için Hoo = 1, ~ = 0,90 

Hd3ı 
ve - - = 0,75 olmaktadır. Grubu teşkil eden ayak adedi kaç tane olursa 

Hoo 
olsun bu limit değerler değişmemektedir. 

-- 0,25< ~ < 4 halinde ba oranı büyüdükce Hdıı değerleri küçülür. 
b Hoo 

Bu değişimler, çift logaritmik eşelde doğru şeklindedir. 
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4.2.3 - 0° <a.<90° olması hall: 

Akım doğrultusunun, ayak grubu ekseni ile bir açı yapması halinde 
konuyu daha kolay anlaşılır hale getirmek için (a,) ve (b,) etkili mesa
feleri tarif edilmiştir. Bu değerlerin fiziksel anlamı ve nasıl hesaplana
cağı Şekil : 27 de görülmektedir. 

Verev akım halinde, grubu teşkil eden her ayak elemanında aynı nu· 
maralı noktalardaki oyulma derinlikleri birbirinden farklıdır. Bu makale
de açılı akım hali, sadece grubun maksimum denge oyulma derinliği 

(Hdmaxl yönünden incelenmiştir. 

. Hdmax 
b=4 cm. olan kare kesitli 3 elemandan müteşekkil bır grupta -

H.-
a 

değerinin -' oranına bağlı olarak değişimi a.= 30° için Şekil : 28 de, 
b, 

a.=45° için Şekil : 29 da, a.=60° için Şekil: 30 da verilmiştir. 

Bu grafiklerde şu hususlar göze çarpmaktadır. 

-- a. açısı büyüdükçe Hdm•• değeride büyümektedir. Li mit değerleri a.= 0° 
ve a.= 90° halindeki oyulmalardır. 

-- a =O iken ayaklar birbirlerine bitişiktir ve oyulma yönünden akıma ve
rev olarak duran (nb) genişliğindeki bir blok gibi davranmaktadır. 

ŞEKIL :27- Ot 

Flow Direct ian 

at=a . Sino< 

o< açısı altında ayaklor orası 

a mesafesinin tesirli uzunluğu 

o<. açısı altında bir oyağın 
tesirli uzunluğu 

FıGURE : 27 - ot : The effective length of the d lstonce o between the 
piers under the ongle o< 

bt ' The effective ıenoth of o sinoıe pier under the onoıa oc 
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a, 
--025 ~ -. ~ b, 

.. . Hdmax 
halinde rolatıf oyulma -- değeri her açı için sabit ve 

H do 

maksimumdur. Gruptaki ayak adedi arttıkça bu değerde büyümektedir. 

a, Hdm•• -- 4~ -- halinde--= 1 dir. (1. açısı ve ayak adedi ne olursa olsun 
b, Hdo 

bu değer değişmemektedir. 
a a Hd 

--O~ ~ ~4 halinde ~değeri büyüdükçe H:•• değeri küçülür. Bu 

değişim çift logaritmik eşelde bir doğru şeklindedir. (1. açısına ve ayak 
adedine göre bu eğrinin eğimi değişmektedir. (1. ve (n) in değeri büyü

dükçe doğrunun eğimide artmaktadır. · 

5- SONUÇ: 
Ayak gruplannda yerel oyulma derinlikleri Şekil : 1 de görülen aynı 

ebatdaki masif ayağın oyuimalarına nazaran daima daha azdır ((1.=0 ha-

linde eşittir). 
Bütün yüzeylerdeki oyulmaların üst limiti blok ayak halindeki , alt 

limiti ise münferit ayak halindeki oyulmalardır. 

Tabanda teşekkül eden kum dalgacıklarının dahi akım doğrultusu
nu saptırabileceği göz önüne alınırsa, inşai kolaylığının yanısıra oyulma 
derinliği yönünden de ayak grubunu masif ayaklara tercih etmek gerek-

tiği kolaylıkla anlaşılır. 



cı=0° halinde 
a 
b 

= 3 için ayaki tırın bütün yüzlerindeki oyulmala-

rın minimum olduğu tespit edilmiştir . DIETZ [8]. iki dairesel ayak için 
a 

yaptığı deneylerde ise minimum hal için b = 4 bulmuştur. 

ct=90° halinrle ~ ~ 4 için grubu teşkil eden ayakların bütün yüz
b 

lerindeki oyulmalar minimum olmakta ve ayaklar, oyulma yönünden mün
ferit ayak gibi davranmaktadır. 

a 
0° < cı < 90° halinde ise _ı ~ 4 için ayak grubunun maksimum oyui

bı 

ma derinliği münferit ayağındakine eşit olmaktadır. 

KULLANILAN iŞARETLER LiSTESi 

dso=% 50 si verilen çaptaki elekten geçen 
d.ıo=% 90 nı verilen çaptaki elekten geçen 
O= Debi 
h= Su derinliği 

U =Akımın ortalama hızı 
U • =Akımın sürükleme hızı 

-. = Akımın sürükleme gerilmesi 
Hd= Denge oyulma derinliği 
Hdı= Münferit kazıkiarda denge oyulma derinliği (i) indisi ait olduğu 

yüzeyi göstermektedir 
Hdıı= Kazı k gurubunda denge oyulma derinliği (i) indisi ait olduğu 

yüzeyi (j) indisi ise ait olduğu kazığı göstermektedir. 
ct= Akım doğrultusu ile kazık ekseni arasındaki açı 
t=Zaman 

Hdmu= Maksimum denge oyulma derinliği 
Hdo = Kare kesiti i bir kazığın ön yüzünde meydana gelen denge oyul-

ma derinliği 
a= Kazı k grubunda kazıklar arasındaki mesafe 
b= Kazı k genişliği 
B= Kanal genişliği 

1 = Dikdörtgen kesiti i kazıkiarda kazı k uzunluğu 
lı= Dikdörtgen kesitli kazığın etkili uzunluğu 
bı= Kazığın etkili genişliği 
e= Kazıklar arasındaki etkili mesafe 
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MAXIMUM EQUILIBRIUM SCOUR DEPTHS AROUND PIER GROUPS 
WITH LlNEAR AXIS AND SQUARE CROSSECTION * 

SU M MARY 

Vedat BAŞAK ** 

Yusuf BAŞLAI\IIIŞLI *** 
Özbay ERGÜN *** 

A structural element placed in a flow field causes disturbances 
and eddies to scour in its neigh'borhood. lt is therefpre quite natural, in 
an erodlble bed, that the scouring action araund a second structure in 
such a disturbed field of flow is affected by such irregularities. The 
present study aims at describing experimentally ~he manner and extent 
in which the scouring action is influenced 'by these eddies. 

The maximum scouring depth araund ıpier groups of square crossec
tion placed on a axis has been examined and a comparison has been 
made between the maximum scouring depth araund a single pier with 
that araund every element of the pier group of equal dimensions wit'h 
similar bed material and flow conditions and studies have been conducted 
in the manner in which 1!he relative scouring depth araund the pier group 
is altered by the distance between pier elements and the changes in the 
directian of flow. 

lt is found that the maximum scouring depth occurring araund a pier 
group is always less than the scouring of a massive pier of the same 
width. The maximum scouring depth of a pier group that can occur is 
the same to that occuring when the piers in group are adjacent and 
touching to each other. The changes in scouring at different flow direc
tions are as follows : 

1. The case of the flow directian being parallel to the axis of the pier 
group. 

* This paper is a summary of the work entitled 

••• 
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lihe maximum scouring occurs at the front. of the faremost pier ele
ment and equals to that at the square- crossectioned pier element of 
same width . Since each pier element protects the next one in line aga
inst the flow, the scouring effect gradually decreases towards the end. 
However if distance between the piers, the pier width, by a factor of 
forty the protection effect is practically negligible. The greatest protec
tion effect is observed when the distance is three times of the width 
of the pier element and, as a result, the scouring depths are at their 
minimum. As long as the nurnerical order of the elements With respect 
to the inital one does not change, the limit scouring depths remain cons· 
tant irrespective of the number of elements. 

r 

2. The case of the flow directian being perpendicular to the axis of 
the pier group 

Scouring at the same side of pier elements is idenıtical, and the 
maximum effect is observed at the front side. At distances geater than 
tour times the pier width, the interaction is nil and the elements may 
be considered , with respect to the scouring effect as independent indivi
dual piers. On the other ha nd, when the distance is one- fourth the pier 
element, the effect is equal to 1ihat on ,a joined pier, with a correspond
inly greater scouring. Between these two outer limits, the scouring 
effect is in adverse proportion of the distance between piers. 

3. The case that flow directian makes an angle with the axis of the 
pier group 

The changes in the maximum scouring depths for any given effective 
spaning and pier element width resembles to that in the second case 
above, although the exact location of the maximum scouring depth 
depends on the angle of opproach and the distance between pier elemerrts. 

1. INTRODUCTION 

lt has been shown that if all the other conditions remain unchanged 
the scour dep1ıh around of a structure is a function of the frontal witıh 

of this stucture. lt theretare ensues that this depth may be decreased 
through erecting a pile group instead of a massive pier block. On the 
other hand, any structural element placed within the flow shall cause 
a disturbance around it and it is natural that the scouring effect around 
the other structural elements within the same field of flow is influenced 
by this structure. This study aims at determining experimentally the way 
in which the scouring araund a group is effected. 

ll. METERIALS AND METHOD 

1. MATERIALS 
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A seabed sand, of which the grain size distribution graph is given 
in Figure 1 with d50 =0.7 mm, d90= 1.0 mm and with a specific weight 
r=2.66 t/m3 was used in -rhe experiments. 

2. TEST CHANNEL 

The experiments were made in a channel with of 4 and a length of 
25 meters. The discharge was measured wittı sharp- edged weirs without 
contraction and the water depth in the channel was adjusted by regula
ting downstream gate and measured by sensitive point gauges. 

3. FLOW 

A uniform flow, with the characteristios corresponding to Figure 2, 
was used in the experiments, during which various rates of discharge 
with a maximum value of 350 lt/see. were applied. The flow was main
tained uniform at each dischaııge rate by manipulating the downstream 
regulating gates. 

4. TEST PILES AND THE NUMBERING OF THE SURFACES 

Definitions given to different pier groups are represented in Figure 
3. Experiments were conducted with concrete piles with crossections of 
4 cm x 4 cm. Ta pe measures w ith 1 mm interval markings were gl u ed on 
the piles for the determination of scou,r depths. Particular attention was 
paid to the exact parallelirty of these tapes to pile axis and to the levelling 
of zero points with respect to each other. The tape placed on the flow 
side was marked with the figure ·1" w•th 'the otıhers be ing numbered up 
to tour, as determined in a clockwise direction. Scour depths in these 
surfaces were indicated as Hdi, where cı1" represented the number gi
ven to that particular surface. Figure : 4. 

The same clockwise system was alsa used for manking the tapes 
placed on pier group surfaces. llhe individual pier elements were marked, 
when 0° ~ cx. ~ 90° , with the Jetter uA • being assigned to the element 
whioh meets the flow first "B" to that receiving it next, and so on. When 
cx. = 90° , the letter uA .. was assigned to the element at extreme right, as 
taeing the flow, and other Jetters were given in alphabetic order towards 
left. The scour depth at pier groups was indicated as Hdq. where the facet 
number is shown witıh •ci» and cıjıı the pier's number. For example, the 
H d2c represents the equilibrium scour depth at tha facet 2 of the third pier 
element from right to left. 

5. METHOD 

The changes of scour depth as a function of the time at front face 
of a single pier element and at a predetermined discharge are graphi-

102 



cally represented in Figure S, from which the equilibrium scour depth at 
this particular discharge may be determined. 

Tihis procedure was repeated with gradually increasing disoharges, 
and after having obtained data in a sufficient number of different disc
harges. The equilibrium scour depths thus obtained were plot as disc
harge on the vertical axis and scour depths on the horizontal axis in 
Figure 6, from whioh the maximum equilibrium scour depth is found as 
H do· 

First, a pier group was placed in the channel, as shown in Figure 7, 
cıt a given distance .. a,. and a given a. angle to the flow direction, and a 
series of experiments were carried out the same procedure as deseribed 
for single pier elements using the changes as a function of time of all 
scour depths at for each element surface for arriving to the Figure 8. 

In this experiment, the equilibrium scour depths at eaolı side of 
• every pier element were individually determined for varying discharges 

with a view to c.rriving at maximum equilibrium scour depth for these 
surface and the procedure w as repeated for a sufficient number of .. a .. 
distances. The same also applies for other a. angles in order to complete 
the e><ıperiment program. 

The scour depth Hdii at the pier group for a given a. angle and a prede
termined "a" distance is used for obtaining the relative scour depth by 
being divided to Hdo whioh is the maximum equi librium scour depth at a 
single pile with dimensions equal to those of the elements forming a 

group. The 
H d · i 

H do 

values having been thus marked as a function of a/b relative distances 
for each a. flow approach angle to determine the genaral interrelations. 
Some of the experiments were likewise repeated wi~h different pier ele
ment numbers and dimensions for determining the manner in which the 
results are affected. 

ll. THE FORMATION OF SCOUR HOLES AT PIER GROUPS: 

Tıhe sohematic plan c:nd profile of the scour caused by the flow araund 
a structure constructed in an erodi'ble bed are shown in Figur 9, from 
which it is observed that the maximum scour depth occurs at the upstream 
surface of the element. The upstream slope of the scour hole is ciaser 
to the angle of repose of the bed material, while the downstream slope 
is sornewhat greater than that. The approximate form of the scour hole is 
semicircular upstream and elliptic downstream. 

Three different situations may occur araund a pier group : 

103 



1. THE FORMATION OF A SINGLE SCOUR HOLE CONTAINING ALL THE 

PiERS. 

In case the flow direction is parallel to the group axis and the distance 
between individual elements is rather smail, a single scour hole may 
be formed according to t:he schematic plan and profile given in Figure 1 O. 
while the Figure 11 represents the similar plan and profile when the flow 
direction is perpendicular to the group axis with a rather smail distance 
between piers. 

2. INDIVIDUAL SCOUR HOLES AROUND EACH PIER ELEMENT 

This case occurs when the distance between the piers too great. The 
sohematic plan and profile of such scour holes when flow direction is 
parallel to the pier group axis are given in Figure 12. whereas the Fi,gure 
13. represents the case when the flow direction is perpendicular to this 
axis with equ_ally great distances between the piers. 

3. OVERLAPPING SCOUR HOLES AROUND PIER ELEMENTS 

When the flow direction is parallel to the pier axis and the distance 
between the pier elements is not too great, an overlapping scour hole, 
which is the transition stage between th above two types, would occur 
in accordance with the schematic plan and profile represented in the 
Figure 14, while the Figure 15 gives the situation in case the flow 
direction is perpendicular to the pier .group axis and the 'distance is not 
too large between the individual elements of the pier group. 

IV. RESULTS 

1. AT SiNGLE PiERS 

In case the flow direction is parallel to the individual rectangular 
crossectioned elements , the maximum scour depth occurs at the upstream 
face of the pier. The maximum scour depth here is a function of the 
width perpendicular to the flow direction and the curve of this depth obta
ined at various square crossectional pier under the test conditions, is 
given in Figure 16. This curve shall be referred .to as the nline 1, in the 
following comparisons. 

As will clearly be inferred from the Figure 17, the length parallel lo 
the flow direction of this element has no effect on ~he maximum scour 

ı 
depth, while the slenderness value ( - ) is of considerable importance 

b \ 
with respect to scour depths observed on the lateral and downstream face 
scour depths. In order to determine the scour depth when the flow direc
tion is oblique to the pier axis , it would suffice to use the neffective element 
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width» (1,) as the basis from which the required depth might be obtained. 
This agrees the figure 18 instead of multiplying the scour depth at perpendi
cular flow by a predetermined coefficient as suggested by a number 
of researchers. The Figure 19, shows the distribution along the same line 
of the scour depths found through using the (1,) instead of the width 
(b) in cases of oblique flows. 

The scour depth when tlle flow directian is perpendicular to the pier 
axis may be determined taking into account the flow characteristics. The 
clear water scour should be determined by either one of the Shen [3] 
or Nicollet [ 4] equations according to Başak, [1 ,2] while the scour under 
continuous sediment mortion conditions would necessitate the utilization 
of the Laursen, [5] Larras [6] or Coleman [7] equations. lt should be 
mentioned here for the sake of the record that the clear waterscour 
indicates the local effect occurring when the tractive force of the flow 
is inferior to the critica! tractive force of bed materials, and the scour under 
continuous sediment motion denotes the scour effect when sediment motion 
exists at the riverbed since -r > -rc. 

2. SCOUR AT PIER GROUPS 

The experiments conducted on the maximum equilibrium scour depths 
on different faces of each element forming the group and location 
of the maximum scour depth as a function of the angle of attack of the 
flow yielded the fallawing results : 

A. When a: = 0° 

The maximum scour depth when tıhe flow directian is parallel to the 
pier group axis occurs at the upstream face of the faremost element. 
or at the point A, of observation. 

Since each element protects to same extent the one immediately 
fallawing against the influx, the relative scour effect gradually decreases 
as one moves downstream for points of same denomination. 

Tests were carried out with groups in whioh the number of elements 
varied from 2 to 8 in order to determine whether this number has a 
bearing upon the scour depth. lt was determined in these tests the scour 
depth is independent of this number as long as the sequential order of 
the pier elements counting from the upstream end. lt is inferred from 
this finding that the existence and number of upstram elements have a 
bearing upon the scour at downstream elements. whille the opposite is 
not the case. 

lhe relative scour depth as a function of the _ b_ ratio occurring at 
a 

front surface at upstream faces of each element of the group have been 
given in Figure 20 as a series of curves. 
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lhe ohanges as a function of the _a_ ratio of the relative scour depths 
b 

Since the scour at lateral fıacets 2 and 4 of each €lement may be 
construed to be equal to each other, the scour depth is shown as Hd2.4· 

The changes as a function of ~ ratio of the relative scour depths 

occurring at the faces 2 and 4' are shown Figure 21 as a series of curves, 
while the Figure 22 represents the changes as the same function at the 
face 3, or the downsıtream one. 

The following comman characteristics are noticeable in tıhe changes 

as a function of the _ a_ ratio of the scour depths at all facets when 
b 

a = 0°: 
i. The maximum •scour depth in the entire pier group always occurs 

at the upstream facet of the first element and equals to the 
maximum scour depth occurring at a single pier of the same 
dimensional value. 

ii. The scour dep1'hs are at a minimum at all facets of all elements 

forming the •group when ~ = 3 or, in anather words the 
b 

protective interaction of the elements is at its maximum in this 
case. The changes of the ratlos Hdıı/Hoo as a function of the 
number of elements are given in Figure 23, where the curves 

Hdı 1 /Hoo, Hd241/ Hc~o and Hd3JHoo form parallel and straight lines on 
semi - logarithmic paper 

a 
iii. The Hdii/Hoo equal the s co ur depth values between O~-- ~ 0.04 

b 

and at 40 ~ 
a 

b 
a 

iv. The Hdı1/Hoo ratlos between the values 0.04 ~-::; 40 are inferior 
b 

to scour values of a single pier. When the value j increases at any 
a 

b ratio, the Hdı/Hc~o decreases; which lndicates that the scour 

depth shall remain ıtıhe same irrespective of the number of ele
ments under a given flow condition as long as the ij value remains 
the same. 

B. When a. = 90° 

In cases the flow directions perpendicular to the · axis of pier group 
the scour occurs at the upstream facets of all elements of the group 
where the scour at similar facets and at facets 2 and 4 are equal each 
other. 
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The eddy systems created around the pier elements interact with each 
other and consequently the scour depths change as a function of the 
increase in t'he turbulence intensity. 

The Figure 24 gives the change in HdıJHdo , the Figure 25 represents 
that in Hd2. d1/Hdo and the Hgure 26 indicates that •in HdJJHoo as a rfunction 

of the _ a_ ratio in a 3- element group of square crossection with 
b 

b= 4 cm. 

The following common characteristics are noticed in the changes of 

scour depths at all facets as a function of the T ratio when a. = 90° : 

i. Wıhen a = O, the elements are joined together and the width (nb) 
which is perpendicular to the flow forms a block of which tıhe 

length parallel to the flow is «b» 

a 
ii. When 0,25 = - the scour depth at all facets of every member of 

b 
the group is equal and maximum. The scour depth is identical to 
that occurring at the block when a= o, and the limit values 
change depending on tıhe number of mernbers forming the group. 

iii. At 4 ~ ~ , the individual members have practically no influence 
b 

upon each other and they are considered as single individual 

elements from the scouring viewpoint. For all ~ values fulfill ing 
b 

this condition, Hdii/Hdo = 1, Hdı. 14/Hoo= 0,90 and HdJJ 

Hdo= 0,75 
These limit values are consıtant irrespective of the number of 
elements forming the group. 

iv. When 0,25 ~ ~ ~ 4, the Hdıı/Hoo values decrease as the ratio a 
b b 

increases. This change represent a straight line in double lo
garithmic paper. 

C. At 0° < a. < 90° 

In order to simplify the explanations for the case of obliquity between 
the flowdirection and pier group axis, efrfective distances a, and b, have 
been shown and the manner in whic'h they may be computed has been 
indicated in Figure : 27. 

When the flow is askew, the scour depths at points with similar 
numbers on eaoh element of t!he group are di'fferent, although this study 
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was limited only to the determination of the maximum equilibrium scour 
depth (Hdmoxl of the group. 

For a 3- element group with a square crossection (b=4 cm), the 
Figure : 28 ·gives the change in Hdmax/Hdo value as a function of aı/bı ratio 
at cx = 30°, the Figure : 29 that at cx = 45° and the Figure : 30 that at 
a. = 60° 

These figures yield the following results : 
i. The Hdmax value is proportional to the cx angle, and the limit values 

are at cx = 0° and cx = 90° . 

ii. When a = 01 the elements are joined together and act as a 
single block standing askew against t'he flow, from the scour 
viewpoint, with a total nb width. 

iii. When 0,25 = aı/bı the relative scour value Homax/Hdo is constant 
and maximum for everyı angular value. lt increases as a function 
of the number of elements forming the group. 

iv. When 4 :S aı/bı . Hdm • ./Hdo = 1 irrespective of the cx angle and 
the number of elements. 

v. At O :S aı/b ı :S 4, the value Hdmax/Hdo decreases as that aı/bı 
increases. This change appears as a straight line on a double 
logarithmic paper, on which the slope ohanges as a function of 
the angle cx and the value of (n) . 

5. CONCLUSION 

The local scour depths at .piper groups are always ~nferior to, and 
equal to when cx = O, that at a massive pier of same dimensions as 
deseribed in Figure : 3. 

The upper limit of all scour effects is found at block group and the 
lower one at individual single elements. 

When one takes into account the fact that even the sand dunes 
forming at the riverbed may divert the flow direction, it becomes obvious, 
from the viewpoint of botıh the construction facilities and scour depth 
advantages, that pier groups should always be considered. 

When cx = 0°, it has been determined that the s co ur at all facets 

of the pier element is at its minimum for _a_ = 3. Dietz [8] has found, 
b 

however, that the minimum for two circular elements is at _a_ = 4. 
b 

In cx = 90° , the scour is minimum at all faces of the piers forming the 
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a 
group for -- ~ 4, and the elements act as single individual ones 

b 
insıofar as the scour action is concerned. 

At 0°< cx. < 90° . ~he maximum scour depth of the pier group for a1/bı~ 
4 is equal to that in a single individual element. 

NOTATION 

d50 
d90 
o 
h 
u 
u. 
ı; 

H d 

= 

50 % Passing through the given sieve 
90 % Passing through the given sieve 
Flow discharge 
Water depth 
Mean flow velocity 
Shear velocity 
Shear stress 
The equilibrium depth of scour 

H d; Equilibrium depth of a single pier. The Subscript (i) reters to 
the concerning pier facet 

H d ii Equilibrium depth in a piergroup. The first of the two 
subscripts reters to the concerning pier facet, and tıhe second 
to the pier itself. 

cx. = Angle between flow dire<:tion and pier group axis 
t time 
H dma. Maximum equilibrium scour deptıh 
H do Equilibrium scour depth, come into existance at front facet 

of a single square.- crossectioned pier 
a Distance lbetween piers in a pier group 
b Pier width . 
B Channel widt'h 
1 Pier length for rectangular- crossectioned piers 
lı Effective pier Jength for rectangular- crossectioned piers 

bı - Effective pier width . 
aı Effective distance between piers 
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