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IÜRBULANSLI AKlMDA ASili HALDE TAŞINAN TANECiKLERiN 
BiR DÜŞEY ÜZERiNDEKi DAGILIMI 

Sıtkı BURSALJ• 

ÖZET 

Türbülanslı akımda asılı halde taşınan taneciklerin bir düşey üzerin
deki dağılımını veren klasik denklem (Rouse- Vanoni) yerine kulla nı l acak 

yeni bir denklem önerilmektedir. Asılı halde taşınan taneciklerin d ife n:ın

siyel den'kiemini integre edebi lme•k için, asılı maddelerin türbülansı bir öl
çüde sönümlendirmesi (Vanoni) prensibinden hareket edilerek ve Prandt l 
ve Karman tarafından verilen esasların birleştirilmesi suretiyle kinematik 
çevrinti viskozitesi için bir ifade elde edilmiştir. Bu ifadeden yararlanarak 
bulunan üslü denklemin gösterdiği konsantrasyon eğrileri deneysel nokta
larla tahkik edilmişHr. Bu çalışmada elde olunan konsantrasyon eğrileri, 
başka bir araştırıcı (K. Zagustin) tarafından Prandtl- Karman denklemlerini 
kullanmadan bulunan üslü donklemin verd i ği konsantrasyon eğrileri ile 
büyük bir uygunluk göstermektedir. 

1. Giriş 

Zamana göre değişmeyen, üniform ve iki boyutlu türbülanslı bir akım
da asılı halde taşınan taneciklerin diferansiyel derrklemi, asılı maddelerin 
genel denkleminden veya türbülanslı akımda ortalama momentum taşınımı 
miktarını veren denklemden elde edilebilir. (1, 2) 

Ortalama momentumun taşınım miktarı M ile gösterilirse : 

M = -Em~ (p v) 
ay 

ile verilmektedir. Bu denklemde : 

Em Kinematik çevrinti viskozitesi 

pv = Birim hacimdeki akışkanın ortalama momentumu 

y = Düşey eksen doğrultusunu göstermektedir. 

( 1) 

Em, Boussinesq'in türbülanslı c:ı kımda kayma gerilmesini, viskoz akım
daki kayma gerilmesine benzeterek verdiği denklemde aşağıdaki şekilde 
yer almaktadır : 

(*) Dr. Y. Müh. DSI Araştırma Dairesi Başkanlığı 
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'tı = T) (2) 

T) = PEm 

Eğer p v yer ine, as : lı madde konsantrasyonunun zamansal ortalama değeri 

C konulur ve denge şartlarında birim yatay alandan çökelen asılı madde 
miktarının , türbülans etkisi ile yukarıya doğru hareket eden madde mikta
rına eşit olduğu yazılırsa, türbülanslı akımdaki asılı madde hareketinin bili
nen diferansiyel denklemi elde olunur : 

WC + Es 

Bun~da : 

de - = o 
dy 

w = Tanec!klerin çökelme hızını 

(3) 

E, = As ı lı madde hareketindeki kinematik çevrinti katsayıs ı nı gös
termektedir ve Em = E, kabul edilmiştir. 

Denklem (3) ten asılı maddenin bir düşey üzerindeki dağılımını bula
bilmek için E.'in y'ye göre değiş iminin bilinmesi gerektiği görülmektedir. 

2 - E.'in hesabı 

Pr~ndt l ' ın türbülanslı akımdaki karışım boyu teorisine göre: 

du 
Em= F - d Y- (4) 

formülü ile verilmektedir. Burada 1 karışım boyunu ifad eder. (3) denkle
mi Rouse tarafından , türbülanslı ~kımda kayma gerilmesi dağılımının lineer 
olduğu kabul edilerek ve Prandtl tarafından verilen karışım boyu ve hız 
gradyanı ifadeleri kull~nılarak integre edilmiştir (2). Bu integrasyonda, yu
karıda işaret edildiği gibi E,= Em kabul edilmiştir. E, = Em'in değerleri Hunt 
(3). Beyazıt (1), Zagustin (4). Willis (5). (6) gibi bir çok araştır ı cı tara
fından hesEıplanmış ve konsantrasyon dağı l ımı için birbirinden farklı denk
lemler bulunmuştur. 

(1) ve (3) No lu referansl8rdan Karman tarafından verilen karışım bo
yu ve hız gradyanı ifadeleri kullanılarak E, için aşağıdaki denklem elde edil
miştir: 

(S) 

Burada : 

U1 = Kayma hızı 

K = Karman sabiti 
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h = Su derinliği 
y = Herhangi bir noktadaki su derinliği 

ni göstermektedir. 

(4) Nolu referansta Prandtl- Karman'ın verdiği logaritmik hız dağılımı 
formüllerinden farklı olarak aşağıdaki hız dağılımı formülü kullanılmış : 

Um,. -U _ 2 ( _i_ 1
3/2 

- U.- - K Arctanh 1- h 
1 

(6) 

ve Es için 

KU. h • j l ( y '
3

] 
Es = - 3- V 1 - - ~ 1- ' 1 - -h-) (7) 

ifadesi verilmiştir. (6) formülünde u noktasal hızı göstermektedir. 

Referans (5) ve (6) da türbülanslı akım istatistik analiz metodlarına 

göre incelenmiş ve p değeri Gauss normal dağılımından yararlanarak tarif
lenmiştir: 

P m2 

V - _ 1_ .r e -2 dm h- v2; 
-oo 

(8) 

(8) formülünden m bir integrasyon değişgenini göstermektedir ve p değeri 

- ~- ya göre tablolar halinde verilmiştir. p'ye göre E, aşağıdaki formülle 

tariflenmektedir : 

_ _ KU. h 
Es- -

1.667 v 21t 

p2 

e 2 (9) 

B i l i ndiği gibi «ister momentum, ister asılı madde taşın :mı söz konusu 
olsun, E, karışım olayındaki taş ı nım kapasitesini belirleyen bi;- ölçü oldu
ğund~n· (2), içersinde asılı madde taşınımı olan veya olmayan akım alan
lar;nda, türbülanslı akımdaki transfer olayı yönünden mevcut olması gere
ken farklılığı gözönüne almak uygun görünmektedir. Vanani'n in deneylerine 
göre (7) türbülanslı bir akımd'"ki c::sılı mr,dde yükü, türbülansı bir ölçüde sö
nümlendirerek sürtünme katsuyısını azaltmaktadır. f sürtünme katsayısının 
azalması ve türbülansın sönümlendirilmesi asılı halde taşınan tanec:klerin 
daha kolay çökelmesi için ortam haz!.rlamaktadır. Gerçekten, f sürtünme 
kc::tsayısının asıh halde taşınan tanecikler nedeniyle <Azalması , konsanst ras-

yon dağılımı denkleminin karakteristik üssü olan a. = K~; 'ın rölatif ola

rak artmasına sebep olmaktc::dır. Asılı maddelerin türbülansı bir ölçüde sö
nümlendirmesi olayı, Es için bulunacak uygun bir ifade ile temsil edilebilir. 

Modern türbülans teorisinde Prandtl'ın tarif ettiği karış :m boyu ile 
K~rmc::n tarafından verilen hız gradyanı ifadesı kullanılarak E, iç:n aşağıdaki 
Ifade elde edilir: 
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2 
(1 O) 

1- -~ 

1 -v 1- ~ 
E,= 

U. K h 

Çeşitli araştırıc ılar tarafından verilen E, ifadelerinin değişimi Şekil 1'de 
karşılaştı rı lmışt;r. 

Şe!dl : 1 - E• «!eğerlerinin karşılaştırılması 
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Denklem (7) ve (10) ile verilen nisbeten küçük Es değerlerı , asılı mad
de taşıyan türbülanslı akımda, taşıma kapasitesinin azalmasını en iyi tem
sil eden değerler olarak tefslr edilebilir. 

3 - Asılı madde konsantrasyonunun bir düşey üzerindeki dağılımı 

(3) denkleminin, muhtelif araştırıcılar tarafından önerilen değerleri 

kullanılarak integre edilmesi ile asılı madde konsantrasyonu dağı l ımı için 
birbirinden az veya çok farklı sonuç veren denklemler elde edi lmektedir : 

c (h-y h-a'cı - = -- ) c. y a 

1-•/1- ~ 
~= V h 

c. v 1- ~ 

c 
c. = e 

(j (P - P.) 

w 
cı = - Rouse-Vanoni ( 11) 

KU e 

v1-+ 
1-. 11- y_ 

V h_ 

H u nt 
B ayazıt 

(1 2) 

(j = Ln _c~· 
Co. ıs9 ' 

p = 

c 
Ln-

C o.s 
} Willis (1 3) 

(j 

c -cı0. 
·c. = e ; 0, = 2 [Ln A B'"-C] 1 
A = 

f(1- a/ h) 

a 
h (1- y/ h) 

1 + v' 1 - y/ h 
B-

1 - v 1 - y/ h 
1 - v ""f"=Y/h 

c= y/h 

1 - v 1 - a/ h 

1 + v 1- a/ h 

1 - v 1 - · a/ h 
a/h 

Sursalı (15) 
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(11). (12). (14) ve (15) denklemleri Şekil 2 de karşılaştırılmıştır. Şekil 3, 
Zagustin ve ynzar tarafından verilen 0 fonksiyonlarının uygunluğunu gös
termektedir. Su yüzüne doğru gözlenen farklılık, (15) denkleminin çıkarıl
mnsında kullanılan loaritmik hız dağılımı formüllerinin su yüzüne yakın böl
gede gerçek hız dağılımını tam olarak yansıtmamas ı ndan ileri gelmektedir. 

4 - Denklem (15) in deneysel sonuçlarla uygunluğu: 

Denklem (15) kullanılarak bulunan konsantrasyon dağılımı eğrilerinin 

doğruluğunu kontrol etmek için Referans 8 deki deney sonuçları kullanıl-

mıştır. a. = KwU~ üssünün değerleri Referans 8 deki metodla ayarlanmış

tır . Şekil 4, Denklem (15) 'e göre hesaplanmış olan - ~.- rölatif konsan

trasyonunun deney noktalarına göre durumunu göstermektedir. 

5 - Toplam asılı mr.dde yükü 

Toplam asılı madde yükü q,'in hesabı, denklem (15) i kullanarak Eins
tein metodu (9) ile yapılabilir: 

h 

q, = J cudy 
a 

C - c cı0 ı. - . e 

u = 5.75 U • log ( 30.2 

( 16) 

~~~) } ( 17) 

Denklem (16), (17) eşitlikleri kullanılarak aşağıdaki şekle dönüştü
rülebilir : 

q, h r , ( 30.2 h ) , , J 
- U . h c. =-K l2.3 og tl.- ıs + ı (18) 

Burada : 

1 
2 cx 0ı. ( y) 

l ıs = { e X d -h-

1 2cx 0ıs (y) (y) 
l2s = { e X Ln \-h- d h 

a A = - ; 0ıs = - 0, 
h 

ile verilmektedir. 

Denklem (18) 'in nümerik integrasyonu ile toplam asılı madde yükü 
hesaplanabilir. 
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OJ 

-- Rouse vanoni 
2 --- Hunl, Boyazıt 

3 .... ............ ZQ9Uifin 

4 - ·-- Bursoh 

Şekil : 2 - Muhtelif araştırıcılar tarafından verilen rölatif konsantrasyon dağılımı 
eğrilerinin karşılaştırılması 
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Şekil : 3 - Zagustin ve Sursalı tarafından verilen 0 fonksiyonlarının karşılaştırılması 
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6 - Sonuç 

Muhtelif araştırıcılar tarafından verilen rölatif as ılı madde konsantras
yonu eğri leri incelenmiş ve konuya yaklaşım şekline göre sonuçlar arasın
da bazı farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu eğriler pratik amaçlarla ve yak
l aşık olarak asılı madde konsantrasyonunu hesaplamada kullanılabilirler: 

~r.cuk tabarza ve özellikle su yüzüne yakın bölgelerdeki farklılıkları ve asılı 
maddelerin tnne çapının olay üzerine etkisini daha iyi açıklayabilmek iç : ;ı 
yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu araştı.rmalarda, özellikle konsantrasyo
nun şiddeti de bir faktör olarak gözönüne alınmalıdır. Bunun için evvela ası
lı mc:ıdde ölçümü tekniğinin geliştirilmesi gereklidir. 

«Bu inceleme Uluslararası Hidrolik Arc::-;tırma Cemiyeti (IAHR) nin 
ist::ınbul'da yapı lan XV. Uluslararası Kongresine sunulmuştur ... 
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AN APPROACH TO THE VERTICAL SEDIMENT 
DISTRIBUTION IN TURBULENT FLOW 

Sıtkı BURSALI (*) 

1. Introduction 

The differential equation of suspended sediments in a steady, uniform, 
two-d imensional turbulent flow can be obtained either from the general 
equation of suspended matters or by the equation which gives the rate of 
transport of average momentum across the turbulent flow ( 1 ,2). If M is the 
rate of transport of average momentum : 

M --E !_(pv) (1) 
- m ay 

in wh ich Em, is the kinematic addy viscosity. Accord ing to the early 
defir.ition of Boussinesq : 

't t = 'll 
av 
ay 

'll= P Em 

(2) 

Substituting p v by the temporal menn value of concentration ( c ) and 
supposing that a state of equilibrium has been obtained, the rate at wh ich 
the suspended materials settle per unit horizontal area must exactly 
equals to the rate at which the material is lifted by turbulence, th is lead ~ 

to the well known equation of suspension : 

- de 
W C + Es - d y - = 0 (3) 

From Eq. 3, it is obvious that the evaluation of the sediment distribution 
depends upon the variation of E, with y. 

2. Evoluation of E, 

According to the Prandtl's mixing length theory E, can be expressed 
as: 

du 
Em= F -dy- (4) 

in which 1 is the mixing length. Eq. 3 has been integrated first by Rouse, 
supposing a linear turbulent shear stress distribution and using the mixing 
length 2nd the velocity gradient given by Prandtl (2) . Evidently Em is 
supposed equc:: l to E,. 

[vJ Or. Ing. Expert, DSi Research Center, Ankara 
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Further evaluation of E, ( = Em) has been made by different authors 
as Hunt (3). Bayazıt (1). Zcgustin (4). Willis (5). (6), and they obtained 
slightly different expressions for the distribution of concentration. 

In references (1) and (3) the derıvation of Karman, both the mixing 
length and the velocity grad ient has been used c:ınd the following expres
sian for E, is obtained : 

Es = 2 U. K h ( 1- -~) ( 1- V 1- -~- ) 
in which: 

U • = Shear velocity 

K = Constant of Karman 

h Total depth of water 

y = Depth at any point. 

Reterence (4) starts from the following velocity distribution : 

Umu-U 

u. 
and gives an expressian for E, as : 

(5) 

(6) 

(7) 

In reterence (5) and (6) a statistical approach to the turbulent flow 
has been utilized so that defining P by the Gaussian Distribution Function 
as: 

P m2 

- -= --== e 2 dm y 1 J --
h v2rc 

- o:ı 

The following express i on for Em ( = E, ) has been obtained : 

K u.h 
F - - - e 
'- 1.667 v~ 

p2 

2 

(8) 

(9) 

As it is well known that •E is a direct measure of the transporting 
capacity of the mixing process, regardless of whether the trasport refers 
to momentum or to sediment» (2). it seems reasonable to take into account 
the difference between flow fields in which sediment is transported or 
not, from the point of view of turbulent transfer. According to the Vanoni's 
experiments (7) suspended load reduces the friction factor by dampening 
the turbulence. Both reduction of friction factor for dampening of turbulence 
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results in an easy settling of suspended particles. In fact, decreasing f by 

suspended load lecıds to a relative increase of-K~--; . the characteristic 

exponent a. of the concentration distribution equation; the fact that sus
pended load dampens the turbulence can be represented by a suitable 
expressian for E,. 

Combining Prandtl's mixing length and the velocity gradient given by 
Karman, the following expressian for E, in obtained : 

Es= 
U . K h 

2 

1- _Y_ 
h 

- --== 
1- v1-y/ h 

( 1 O) 

A comparison of the variations of E, values proposed by different 
authors is given in Fig. 1. Eq. 7 <ınd Eq. 10 give relatively smail values of 
Es which can be interpreted as the best representing values of the reduced 
transporting capacity due to the dampening of turbulence, in case of a 
suspended load carrying flow. 

3. Suspended Sediment Concentration Distribution 

Integration of the classical Eq. 3, using different E, values results in 
different concentration distributions : 

1 0.= · 
2 

~=(h-y 
c. y 

a )a. 
h-a 

c 
c. -
-,_ v 1- -~

v 1- -~-

w a. = - - Rouse- Vanoni (11) 
K u. 

H u nt 
Bayazıt 

(12) 

C rr (P-P,) 
-c =e 

• 

Co so rr = Ln - -
Co. ıs9 

Ln - c_1 
. P = - Co:1_ . (]' 

Willis (13) 

Zagustin 
( 14) 
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16 

c -cx.0. 
- - e · 0 = 2 [Ln A 8112 - C] c.- . . . 

-~- (1- a/h) 
A= -----

~ (1-y/ h) 

B= _J +._v' 1-=y/ h-: 
1- v' 1-y/ h 

---

1- v' 1-a/ h 

1 +. v 1 - a / h 

c = _1 - v' 1 - y /_b_ _ 1 - v' 1 - a/h 
y / h ~ /h 

O~r---.---r--~r---~r---~ 

- ···-··· - KAit .. AN 

- ··-··- PRANOTL 

O.CJR.ı~------~ - ·- ·- WILLIS 

----- ZAGUSTIN 

--- BURSAU 

0.2 0.4 06 . 08 

Fig. 1 - Cemparison of e, values 

L. 
h 

Author 
( 15) 



A comparison of Equations 11, 12, 14 and 15 is given in Figure 2. Figure 3 
shows the accordance of 0 functions of Zagustin and the Author. The 
discrepancy on the water surface is due to the use of the log. velocity 
distribution in Eq. 15. 

4. Accordanca of Eq. 15 with the Experimental Points 

To check the validity of curves obtained from Eq. 15, the data given 
in reterence (8) has been utilized. T'he values of the exponent a.= w/ KU,. 
were adjusted to the best fit using the same method in reterence (8) . 

Fig. 4 gives the vertical distribution of relative concentration -~~ according 

to the Eq. 15 c<>mpared with the experimental data. 

5. Total Suspended Lmıd 

The calculation of the todal suspended Joad q, can be made using 
Eq. 15 with the methO'd of Einstein (9) : 

h 

q, = I cudy (16) 
a 

in which: 

C - c a. 0,, - .e 

U=5.75 U.y. log ( 30.2 ~ ) ( 17) 

Eq. 15 ccn be put into the following form : 

q, h [ 2 ı 30,2 h ) ı ı ] U.hC.=K .3. og A ıs+ 2s ( 18) 

with: 

1 
2a. 0 ,, (-Y-) (v) lı. = {e Ln h d h 

0 ıs =- 0, 

Nurnerical integration of Eq. 18 gives the total suspanded load q, 
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Fig. 2 - Comparison of the distribution of relative concentration curves 

according to the diflerent approaches c. 



Fig. 3 - Comparison of tl> functions according to Zagustın and the Author 
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6. Discussion and Conclusion 

A study of the different curves of relative concentration given in this 
paper shows that same differences exist between different approaches. 
Although these curves can be utilized practically to represent the ph:mo
menon of the vertical sediment cl :stribution, differences near the battom 
and water surface and the effect of grain size of suspended matters should 
be explained by future experiments, taking into account the magn!tudes 
of concentrations alsa. This depends upon the development of measuring 
techniques of suspensions. 
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GEÇiRiMSiZ DOLGULARlN SIKIŞTIRMA KONTROLU iÇiN GEREKLI 
MiNUMUM DENEY SAYISININ BELiRLENMESi 

Sıtkı SURSALI (• ) 

ÖZ ET 

Toprak ve Kaya dolgu barajların geçirimsiz dolguları, konu lle Ilgili 
şartname esaslarına göre kontrol edilmekte ve % 95'1ik bir standard Proctor 
sıkışmasınının temini istenmektedir. 

Sıkıştırma ameliyesinin kontrolu Için gerekli minimum deney sayısının 

tesbiti önemli bir kalite kontrolu problemidir ve teknik imkanlarla ekonomik 
şartlara bağlıdır. 

Bu makalede, ikisi Inşa halinde, Ikisi tamamlanmış dört toprak barajda 
yapılan arazı yoğunluk deneyler! , Istatistik metodlar kullanılarak değerlen

dirilmiş ve sıkıştırma kontrolu için gerekli minimum nümune sayıları tespit 
edilmiştir. Sonuçlar, daha önce yapılmış kontrol deneyi sayıları ile karşı
laştırılmıştır. 

Çalışmanın sonunda, minimum deney sayısı lle sıkıştırma kontrolunu 
sağlayan bir metod teklif edilmiştir. 

Giriş: 

Toprak dolguların sıkıştırılmasında optimum sıkışma değerinin elde 
edilebilmesi için, arazideki sıkıştırma ile Laboratuarda yapılan standard 
Proctor deneyi sonucu arasındaki oranın kontrolu amacı ile arazide yo
ğun luk kontrolu deneyleri yapılmaktadır. Konu ile ilgi li şartnamelerde, 

optimum sıkıştırmanın Proctor deneyinden elde edilen sonucun % 95'
inden küçük olmaması şart koşulmuştur. 

Arazide % 95 veya daha büyük bir sıkışmanın sağlanabilmesi Için 
yoğunluk kontrolu deneylerinin sayısı ne olmalıdır? Problem bu şekli ile 
ele alındığında, istatistik analiz çerçevesi içinde, tesadüfi karakterdeki 
herhangibir özelliğin kontrolu için alınması gerekli minumum numune 
sayısının belirlenmesine dönüşmektedir. Standard sapma, Istatistik he
sapta aritmetik ortalama etrafındaki dağılmanın bir ölçüsü olduğuna gö
re, incelenen tesadüfi özelliğin cinsi gerekli nümune sayısını etkileyen 
önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Buna göre çeşitli özellikleri 
incelemek için farklı deney sayılarının bulunacağı aşikardır. Çünkü dağıl

mayı karakterize edeıı standard sapmalar veya rölatif dağılmanın ölçüsü 
olan varyasyon katsayıları- özelliğin cinsine göre- farklı değerlerde ola
caktır. 

(•) Dr. Y. Müh., DSI Araştırma Dairesi, Uzman· Müşavir 
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Bu çalışmcıda, incelenen özellik toprak dolguların sıkıştırılması ol
duğundan, probleme bir çözüm bulmak için istatistik metodların zemin 
mekaniği açısından ele alınması yolu izlenecektir. 

Daha açık bir deyimle. deney, alet ve insan faktörü gözönünde tu
tularak zemin mekaniğinin bugünkü imkanlarına göre varyasyon katsa
yıları- veya standard sapmalar-hakkında kabuller yapılarak sıkıştı rma 

kontrolu için minumum deney sayısı hesaplanacaktır. 

1 - Deney sc:ıyısı ile ilgili istatistik bilgilerin hatıriatıiması 

Xı. Xı . . . .• XN elemanlarıdan meydana gelen bir popülasyonun aritmetik 
ortalaması : 

Standard sapması : 

N 

LXı 
1 

N 

(1) 

(2) dir. 

N'in büyük değerleri için popülasyonun ortalaması olan IJ., verilen 
bir ihtimalle, (J.-E, !J.+t aralığı içinde bulunabilir. Bu aralığa «Güven 
aralığı" adı verilir ve Xı lerin dağılımı normal dağıirma uyar. Ancak pra
tikte, popülasyon içinden gelişigüzel seçilmiş b ı r örnekle çalışmak zo
runluğu vardır. Bu örnek, n< N olmak şartı ile : 

Xı, Xı, . .. Xn 
ile gösterilir. Söz konusu örneğin aritmetik ortalaması ve standard sap
ması, sırası ile, aşağıdaki formüllerle tanımlanır: 

n 

L Xı 
X ı - ( 1 a) 

n 

ri (Xı- XJ2 r~2 

s= lı n- J (2 a) 

Ö,.nek üzerinde yapılan çalışmalarla. X ve S'i kullanarak, popülasyo
nun ortalam~sı IJ. ve standard sapması (j hakında bazı tahminler yap ı la

bilir. Serbestlik derecesine bağlı olarak, örneğin dağılımı normal dağılım

dan farklı olabilir. 
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Aşcığıdaki şekilde tanımlanan bir dağılımı gözönüne alalım : 

t = X-ıı. 
S/vn 

Bu dağılım: 

Yo 

-[ı +- t
2 ]"lı 

n-1 

y 

(3) 

(4} 

fonksiyonu ile gösterilebilir. Burada Ya, y=f (t) eğrisi altında kalan alan 
1 'e eşit olacak surette seçilecek olan ve n'e bağlı bir sabittir. n>30 gibi 
n'in büyük değerleri için (4) fonksiyonunun gösterdiği eğri, 

t2 
y = e 2 

v2'1t 
(5) 

ile verilen Gauss normal dağılım eğrisine çok yaklaşır. (4) dağılımındaki 

n-1 sayısı serbestlik derecesini gösterir. v=n-1 ·konularak (4) foksi
yonu: 

___ Yo __ _ 

( 1+ ~) v;1 

y (4 a) 

Şeklinde gösterilir. Bu dağıirma Student t dağılımı adı verilir ve küçük 
örnekler için olduğu kadar büyük örneklerde de iyi sonuçlar verir. 

istenilen örnek büyüklüğünü elde etmek için t dağılımından aşağı
daki şekilde fayd<:lanılması mümkündür: 

n (6) 

(6) denkleminde : 

V = Varvasyon katsayısı (V = ~- ) 

e = Doğruluk derecesi ( e=1- ~) 
n = Örnek büvüklüÇjü (yani deney yapılacak toprak numunesi sa

sayısı) nı . göstermektedir. 

t, n-1 serbestlik derecesinde yc::lnız n'e ve popülasyondan gelişigü
zel seçilmiş ol c:ın X ı , X2 .... Xn değişgenlerine bc:ığlıdır. Şu halde, verilen 
bir ihtimal için (pratikte bu değer çoğunlukla % 95- % 99 olarak tesbit 
edilir) aşağıdaki eşitsizlik caridir: 
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- s 
X-11~ -= t vn 

Eu eşitsizlikte t , örneğin ortalaması X'nın, popülasyonun ortalama
sı 11 den ol c.:ın muhtemel en büyük sapmasını gösterir. t değerleri, serbest
lik derecesine ve kabul edilen ihtimale göre istatistik anal iz kitaplarında 
tablol r. r halinde verilmiştir. (6) denkleminden n'i tatonman yapmadan bul
mak için, hesapları kısaltma olanağı sağlayan bir tablo Zlaterev tarafın
dan verilmiştir. (Tablo: 1), Bu tablodaki AP/ S değerleri hakkında 2'de 
bilgi verilmektedir. 

TABLO: 1 

Muhtelif n değerleri için ~~değerleri s 

ı 
t. P/ S t. P/ S 

n %5 anlamlılık % 1 anlamlılık 
seviyesi için seviyesi için ----

1 - -
2 8.985 45.013 
3 2.484 5.730 
4 1.591 2.920 
5 1.241 2.059 
6 1.050 1.646 
7 0.925 1.401 
8 0.836 1.237 
9 0.769 1.118 

10 0.715 1.028 
11 0.672 0.955 
12 0.635 0.897 
13 0.604 0.847 
14 0.577 0.805 
15 0.554 0.769 
16 0.533 0.737 
17 0.514 0.708 
18 0.497 0.683 
19 0.482 0.660 
20 0.468 0.640 
21 0.455 0.621 
22 0.443 0.604 
23 0.432 0.558 
24 0.422 
25 0.413 .. .. . 0.559 - ... . . 
26 0.404 - 0.547 
27 0.396- 0.535 
28 0.388 0.524 
29 0.380 0.513 
30 0.373 0.5113 
40 0.315 0.412 
60 0.256 0.344 

120 0.180 0.239 
,..,., o o 

25 



1 - Toprak sıkıştırma deneylerine istatistik metodl~rın uygular.ması 

Toprak dolguların sıkıştırma kontrolunda aP, popülasyonun ve örneğ i n 

ortalamaları arasındak i fark olarak tanımlanırsa 

aP =I X- ııl 
(3) veya (6) dan : 

t _ aP -----
vn s 

(7) 

(8) 

bağıntısı elde olunur. a; in verilen değerleri için, minimum nümune sayı

sıpa tekabül eden örnek büyüklüğü n, n-1 serbestlik derecesi ve istenilen 
ihtimal değeri için Tablo 1 'den bulunabilir. 

Şu halde problemin çözümü, esas itibariyle, sıkıştırma kontrolunda 
aP ve S'in hangi değerleri alabileceğinl tespit etmeye dayanmaktadır. 

2.1. DSi Araştırma Dairesi Zemin Mekaniği Laboratuvarı tarafından 
arazide yapılan deneyierin incelenmesi 

Yalvaç ve Örnerli toprak barajları inşa halinde iken, DSI Araştırma 
Dairesi Zemin Mekaniği Laboratuarlarından tecrübeli bir ekip toprak 
sıkıştırması kontrolu için bir seri deney yapmıştır. Bu deneyierin sonuç-

larına göre sözü geçen barajlarda X ortalamaları ve S standart sapmaları 
hesaplanmıştır : 

A - Örnerli Barajı Deneyleri : 

Arazideki deney sayısı : 52 

X= 97.7 % 

s = 3.455 % 

Şartnamenin alt sınırına göre sıkışma oranının % 95 olması gerek
tiğinden: 

aP = 97.7-95.0=2.7 

/s 
2.7 

aP = 
3

_
455 

=0.782 

Tablo 1 'den % 95 ihtimal (veya % 5 anlamlılık seviyesi ) için mini

mum numune sayısı , AP =0.i'82 için, n= 9 bulunmaktadır . Bu deneyler
S 

de X, Standard Proctor sıkıştırması esasına göre (yıc:) bulunmuştur (Bak 
Ek 1) . Aynı deneyler çabuk kontrol esasına göre (yn) değerlendiril i rse : 

Arazideki deney sayısı : 49 

X 98.2 % 

s 3.405% 

aP 98.2-95=3.2 
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t. P/S = ~=0 940 3.405 . 

Tablo 1'den % 95 ihtimal ve ~ =0.940 için n=7 bulunur s 
8.-Yalvaç Barajı Deneyi eri. 

'YK esasına göre hesap : 

Arazideki deney sayısı : 40 

X 

s 
.6.P 

.6. P /S 

100.5 % 

2.923 % 

- 100.5-95.=5.5 
5.5 

2.923 = 1·88 

Tablo 1 'den % 95 ihtimal için n=4 
'Yn esasına göre hesap : 

Arazideki deney sayısı : 36 

X = 99.7 % 
s = 2.678 % 

.6. p - 4.7 
- S- -2.678 = 1·774 

Tablo 1 'den % 95 ihtimal için n=4 

Yukarıdaki hesaplarda, şartnamenin alt sınırı olan % 95 gozonune 
alınmıştır. Arazide Proctor sıkıştırmasının % 100'ünü elde etmek bile 
fazlası ile yeterlidir. Bu nedenle sıkışma üst limitinin de belirlenmesi 
.gerekir. % 100'den fazla sıkışma lüzumsuz enerji sarfına sebep olduğu 

gibi teknik yönden, çatlamalara sebebiyet vermesi bakımından mahzur
ludur. 

Bir ilk yaklaşım olmak üzere üst limitin maksimum değerlerini % 104 
kabul edersek 'YK vey" esasına göre yapılan hesaplarda bulunan değerler 
Tablo 2 deki gibi gruplara ayrılabilir: 

TABLO: 2 

Grup Sıkıştırma Örnerli Barajı Yalvaç Barajı 

No. 
aralıgı 

% Deney %Deney Deney %Deney 
sayısı sayısı sayısı sayısı 

1 95- 104 41 80 36 91 
2 > 104 2 3 3 7 
3 < 95 9 17 1 2 

Toplam: 52 ı 100 40 100 
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Örnerli Barajına ait gruplar incelenirse, sıkıştırmanın yeteri kadar homojen 
olmadığı görülmektedir. Bu durum, standart sapmaların , 3.405 ve 3.455 
gibi nisbeten yüksek değerler almasından da görülmektedir. Buradan çıka
rılacak sonuç, stand2rd sapmanın azaltılmc:ısı için tedbirler alınması ge
rektiğid i r. Buna mukr:bil Yalvaç Barajında daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. 

Görüldüğü gibi s ı kıştırma daha homojendir. S= 2.678 standard sapma de
ğerleri de bu hususu doğrulamaktadır. 

Diğer taraftan , her iki barajın deney sonuçları içinden gelişigüzel se

çilmiş olan 10, 15, 20 ve 25 adetlik küçük örneklerde de X ve S, değerleri 
hesaplanarak, sonuçlar Tablo 3'te özetlenmiştir. Bütün örneklerdeki sonuç
lara göre hesaplanan ortalama değerler: 

Örnerli Barajı : Xorı 

Yalvaç Barajı : Xo,ı 

% 98.0 Sorı=3 .37% 

% 100.7 Sorı =2 .82 % 

bulunmuştur. Tablo 3'ün incelenmesinden küçük örneklerin de oldukça iyi 
bir yaklaşımla, büyük örnekler kadar popülasyonu temsil etmesinin müm
kün olduğu görülmektedir. 

2.2. inşa edilmiş iki toprc:ık dolgu barajın arazi deneyi sonuçlarının 
değerlendirilmisi. 

DSİ 1. Bölge Müdürlüğünden , Çaygören ve Atikhisar toprak barajiarına 
ait ·Proctor deneyi ile kontrol edilen dolguların laboratuvar ve arazi deney 
cetvelleri " temin edilerek sıkışma kont rolu deney sonuçları incelenmiş
tir. Çaygören ıbarc:jında 3 ayrı ariyet sahasından alınan malzeme ile 
219.25- 265.00 kotları arasında 18 ayda tamamlanan dolguya ait 1427 de
ney yapılmıştır. Atik hisar barajında iki ayrı ariyet sahasından alınan mal
zeme ile 5 ayda 30.45- 46.80 kotları arasında yapılan dolguya ait 466 de
ney sonucu mevcuttur. 

Deney sonuçları, ariyet sahaları, tabakaların kotları, sıkıştırma tarihleri 
gözönüne alınar<ık gruplandırılmış ve Atikhisar barajı için 4, Çaygören 
barajı için 2 grup elde ed i lmiştir. Hesaplanan aritmetik ortalamalar, stan
dard sapmalar, sıkıştırılan toplam tabaka sayısı, her tabakada yapılan 

ortalama kontrol deneyi sayısı Tablo 4' te verilmiştir. 

Tablo 4'ün incelenmesinden ortalama · sıkıştırmanın % 100'den bü
yük ve ortalama standard sapmanın 3.50 civarında olduğu görülmektedir; 
her tabakaya düşen ortalama deney sayısı ise 6 civarındadır. 

T~blo 4'te verilen değerlerden yararlanarak her tabaka için % 95 
ihtimale göre minimum deney sayısı hesaplam:bilir. Bunun için sıkıştır

manın alt limiti olarak şartnarnede verilen % 95 ve üst limit olarak, ilk 
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n ı ---
25 

15 

10 

--
52 

TABLO: 3 

Gelişigüzel seçilmiş küçük numuneler için 

X ve S değerleri ( *) 

Örnerli Barajı 

X ı s 

98.6 3.10 
98.4 3.14 
98.4 3.33 
98.0 3.46 
97.2 3.46 
96.7 3.54 

97.4 3.79 
97.8 2.93 
97.8 4.45 
96.9 2.68 
97.4 2.95 

u o 
96.5 3.97 

99.2 2.21 
98.9 2.76 
97.8 3.53 
97.6 4.35 

X=98.0 S = 3.37 
ort. ort. 

Valvaç Barajı 

-
n X s 

20 10J.5 3.00 
99.6 2.71 

101 .4 2.78 
100.6 2.48 

--
10 101 .0 3.67 

100.7 3.22 
101.8 1.85 
100.5 1.85 
100.8 3.48 
100.0 3.13 

- -------
49 X=100.7 

aver. 

Omerli Bara)ı : 

X25= 97.9 
.Q, : . 

X15= 94.53 

or:. 

Yalvaç Barojı : 

X-~= 100 .5 
ort. 

X10 = 100.8 

S=2.82 
aver. 

or:. 

or:. 

S,n=3.210 
ort. 

8"'1= 2.74 
ort. 
8.~=2 .87 
or:. 

( *) Tablo 3'te verilen X ve S değerleri , her iki baraj için 52 ve 49 deney sonucu ara· 
sından gelişigüzel sayılar tablosuna (table of randam numbers) göre seçilmiş olan 
küçük örneklerden hesaplanmıştır. 

yaklaşımda % 104 değeri kabul edilmiştir. Hesaplanan X ve S değerleri 
yardımı ile T&blo 1 'den % 95 ihtimal için min. deney sayıları bulunmuş 
ve sonuçlar arazide yapılan deney sayıları ile karşılaştırmalı olarak Tab
lo S'te verilmiştir. 
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TABLO: 4 

-6 E 
1 

cdıiii l ca..!. >-ö aı o .! ... >- -=a~G) 
z ..ıc - - :ıı .QCIIQIC 

= .. - ::J E >-- X s ~ E !! >-., Gl iii 'iij' Ql Cil ~ Ql !!! en-ca ., c. >.ca cı __ ca .. ccıı-. ;:. ::J .. - .r: ö C.C>. ~g.~ Ql·u.-t: .. ca .. ca o Gl ca ca 
cı CIO < Cil o 1-"'::CII en .. .o :ı: ·- E o Cil -
ı Çaygören A 219.2S- 373 100.90 4.3S 70 S.3S 

240.00 m -- --
ll Çaygören 1A 240.60- S2S 101 .40 3.S6 83 6.40 

26S.OO m ---- --
lll Çaygören 1 A-1 B 226.0S- 366 100.80 4.SO 42 8.70 

23S.SO m -- --
IV Çaygören 1 A-1 243.65- 163 102.40 4.05 19 8.60 

248.13 m -- -
V Atikhlsar 1 B 30.45- 341 99 .64 2.48 125 2.73 

46.80 m -- --
VI Atikhisar 1A 31.4S- 115 100.70 3.1S 87 1.32 

46.80 m 

TABLO: 5 

ı Her tabaka 
Gerekli için yapıl-

- min. 
mış olan 

Grup No. X s J.l. aP Ll P/ S Deney ort. deney 
sayısı 

sayısı 
(n' ) (n) 

ı 100.90 4.3S 95 S.90 1.36 s S.35 
104 3.10 0.71 10 

ll 101 .10 3.S6 9S 6.40 1.80 4 6.40 
104 2.60 0.73 1G 

lll 100.80 4.SO 9S 5.80 1.29 s 8.70 
104 3.20 0.71 10 

IV 102.40 4.05 95 7.40 1.81 4 8.60 
104 1.60 0.40 26 

V 99.64 2.48 9S 4.64 1.89 4 2.73 
104 4.36 1.79 4 

VI 100.70 
3.1S I 

9S S.70 1.80 4 1.32 
104 3.30 0.94 1 

Yukarıda kabul edilen sıkışma aralıklarının içinde ve dışında kalan 
numune sayıları ile bunların yüzdeleri, deney ·gruplarına göre Tablo 6 da 
özetlenmiştir. Görüldüğü gibi sıkışma değeri şartname sınırı altında ka-
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lan numune % si (% C) oldukça küçüktür. Ancak şartnamenin kabul 
ettiği alt sınır ile, ilk yaklaşım olarak önerilen % 104 sınırı rasındaki 

numune yüzdesi (% A) tatminkar değildir. Bu durum stndard sapma 
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değerlerinin yüksek oluşu ile de görülmektedir. Gerçekten bu 4 grubun 
ortalama standard sapması 8 =4.12 dir. Ayrıca üst limit belirlenmediğin
den % 104 den büyük sıkıştırma yapılan numune yüzdesi (%B) de ol
dukça büyüktür. 

Tablo 4-6 da incelenen deney grupları , Chi kare metodu i le % 5 
anlamlılık seviyesi için kontrol edilmiş ve normal dağılıma uydukları 

saptanmıştır. (Bak. Şekil : 1- 4) 

TABLO: 6 

Sıkıştırma aralıkiarına % Deı ey sayısı 
Grup Toplam göre deney sayıları 

deney -
No. 95%-104% > 104 % < 95 % 0/o "lo 0/o 

scıyısı 
(A) (B) (C) (A) (B) (C) 

ı 373 760 77 26 70 21 9 

ll 525 410 101 14 78 19 3 

lll 366 261 76 29 71 21 8 

IV 163 110 49 4 67 30 3 
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3. Deney sonuçları ve incelemelerin değerlendirilmisi : 

inşa halinde olan bir toprak barajda sıkışma kontrolu için yapılması 
gerekli deney sayısı yukarıda açıklanan hususlar göz önünde tutularak 
c:ışağıdaki şekilde tesbit edilebilir: 

32 

a) Geçirimsiz dolgunun yaklaşık olarak ilk 10 tabakası sıkıştırılır

kan fazla sc:ıyıda arazi yoğunluk deneyi yapılarak sıkışma değer-

leri hesaplanır ve bunlara göre S ve X değerleri tesbit edilir. 

b) Bulunan S ve X değerleri yardımı ile aSP oranına tekabül eden 

n den~y sayısı % 5 anlamlılık seviyesi için Tablo 1 den alınır 

ve bundan sonraki tabakalarda bu sayıda deney yapılır. 
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c) (b) şıkkındaki esasa göre 10 tabaka daha sıkıştırıldıktan sonra 
varılan kot ile (O) kotu arası için (b) deki hesap tekrarlanarak 
yeni n bulunur ve üstteki tabakalarda bu n'e eşit sayıda deney 
yapılır. 

Bu yöntemi uygularken dikkat edilecek önemli nokta, ll. P = IX -ı.ı.l 
ve S değerlerinin belli sınırları aşmaması gerektiğidir. 

S değeri ortalama etrafında herhangibir dağılmayı ifade ettiğine gö
re eğer S sınırlanmazsa, örneğin % 80 ve % 120 lik sıkışmalar normal 
sıkışma gibi kabul edilebilir. Yapılan deney sonuçları mevcut imkanların 
iyi kullanılması halinde toprak sıkışması kontrol deneylerinde standard 
sapmanın % 3 civarında tutulabileceğini açıkça göstermektedir (Hak. Yal
vaç Barajı deneyleri). Bu takdirde % 95 - % 104 sıkışma aralığında ka
lan deney sayısı % 90'ı aşmaktadır. Çaygören barajında ise S = % 4.12 
halinde aynı değer % 80'in altında kalmaktadır. 

Şu halde şantiyelerde dikkat ed ilmesi gereken birinci nokta, homojen 
bir sıkıştırma ile S ~ % 3 değerinin sağlanmasıdır. 

Sonuç : 

A - Toprak dolgu sıkışmalarında her tabakanın avnı sekilde homo
jen olarak sıkıştırtlması ve standard sapmanın ~ % 3 civarında tutulma
sı gerekir. Yapılan deneyler bunun mümkün olduğunu göstermektedir. 

B - Sıkışma kontrolunda % 95 alt limiti esas kabul edilmeli ve bu 
limitin altına düşme endişesi ile fazla sıkıştırma yapmamalıdır. 

C - inşa halindeki bir barajda sıkışma kontrolu için gerekli deney 
sayısı 3. te belirtildiği şekilde tesbit edilebilir. 

Ek : 1 

YK arazi = Çukurdan çıkan toprağın birim hacim ağırlığı Yn bulun

duktan sonra YK = -
1

- n- ile hesaplanır. +w 
YK laboratuvar = Normal proktor deneyinin parabol metodu ile çizi

minden bulunur. YK esasına göre yapılan sıkıŞ'ma kontrolu 

YK Arazı 100 .. d .d. 
l -b t X yuz esı ır . 

YK a ora uvar 

Yn = Çukurdan çıkan toprağın ıslak (tabii) birim hacim ağırlığıdır. 

Yn esasına göre yapılan sıkışma kontrolu (şantiyelerde tatbik edilen usul) 

'Yn X 100 yüzdesidir. 
Max. ordinat 

Maksimum ordinat = Çabuk Proctor metoduna göre bulunan çabuk 
kontrol değerinin ton/m3 cinsinden ifadesidir. 
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·Bu makale 1973 yılında Madrit'te yapılan 11. B. Barajlar Kongresine 
42 No. sorunun 1 No. lu tebliği olarak sunulmuştur. DSi Araştırma Dai
resinde yapılan çalışmada yazar, değerli yardımları nedeniyle Y. Müh. 
Atilla Kelecoğlu ve Sırrı Ülkü'ye ve deney sonuçlarının temin inde yardı
mını esrigemeyen DSI 1. Bölge Müdürlüğüne teşekkürlerini bildirmekten 
kıvanç duyar.• 
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DETERMINATION OF THE MINIMUM NUMBER OF SAMPLES FOR THE 
COMPACTION CONTROL OF IMPERVIOUS FILLS 

Sıtkı BURSALI* 

lntroductıon 

In order to obtain an optimum value in compaction of earthfills, field. 
density tests are performed to control the proportion between standard 
Proctor compaction accomplished in Laboratory and actual compaction 
in the field . Relevant specifications give as an acceptance limit of opti
mum ccmpaction, 95 % of that of standard Prootor. 

To asses a compaction quality which corresponds to 95 % or gre
ater, how many field density tests should be performed? At it is seen, 
this problem can be transformed, within the general frame of statistical 
analysis methods, to determine minimum necessary number of samples 
for the control of any property of randam character. As the standard de
viation is a measure of the dispersion araund the arithmetic mean, accor
ding to the kind of randam property which is studied, it is obvious that 
the standard deviation will be a lead ing factor effecting the minimum num
ber of sample. Consequently different kind of properties can be control
led with different minimum number of samples, for their standard de
vi c:tions- or variation coefficients- will be different depanding on the 
kind of property. 

Since in this paper the property studied is the compaction of earth· 
fills , statistical analysis methods applied to soil mechanics will be used 
in order to give a convenient solution of the problem. Considering the 
rıctua l possibilities of soil mechanics and the main factors affecting the 
problem, namely experimentation methods, equipment and man as ope
rator, same hypothesis will be made on the variation coefficients- or 
stanciard deviatan - and minimum necessary number of samples will 
be computed. 

is: 

1. A Revıew of Statıstıcal Concepts. 

The arithmetic mean of a population 

N 

L Xı 
ı.ı.= -~--

N 

(*) Dr. ing. Expert, DSI Research Center, Ankara 
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and its standard devfatfon 

(:-Xl' 
] 

1/ 2 

(2) 

For great values of N, the mean ~ of the population, can be estima
ted for a given probability within an interval of : 

~-E, ~+E. 

These extreme values are known as canfidence limits and it is said 
that the disribution of Xı are normal. However in practice, the population 
is often represented by a randamly chosen sample from the population 
The sample is defined as : 

Xı. Xı . · ··· Xn n< N 

The mean and the standard deviation of the sample are given conse· 
cutively by : 

( 1 a) 

(X,-X)2 l
l / 2 

J 
(2 a) 

n-1 

As a result of the study of the sample using X and S, same estima
tions can be made on ~ and ~. Depending on the degree of freedom, the 
distribution of the sample can be different from normal distribution. 

Let us consider the following distribution : 

X-u. 
t=--= 

S/ V n 

lt can be represented by the function 

Y= Yo 
( 1 + t2 1 n - 1) n/ 2 

(3) 

(4) 

Yo ·ıs a constant depending on the values of n, to be cletermined such that 
the area under the curve (4) be equal to unity. For large values of n 
(n > 30). the curves of function (4) closely approximates the standardized 
normal distribution curve, which is defined as : 
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1 - t2 
y= v 2ıt e 2 

(5) 

The distribution (4) is called Student's t Distribution and results 
obtained hold for large as well as smail samples. 

To obtain the required sample size, t distribution can be utilized as 
follows : 

In this equation : 

V = the variation coefficient 

e = the limit of accuracy 

n = sample size (or number of soil samples to be tested) . 

(6) 

t, at n -1 degrees of freedom depends only on n and on X ı , X2 •...• Xn 
selected from the population. Therefore, at a given probability (usually 
fixed as 95 % - 99 % for practical purposes), the following inequality is 
valid: 

x-ıı.~ s .t 
y n 

in which t is the hlghest possible deviation of the sample mean X from 
the population mean ıı. . lt is given as a function of degrees of freedom 
and an accepted probabil ity in text books of statistics. 

In order to eliminata the trial- error to obtain n from equation (6) 
Zlaterev drew up a tab le which reduces computation (Tab le 1) . 

2. Statistical methods applied to earth compaction control 

In case of earth compactlon control If ~P ls defined as the difference 
between the means of population and sample ı. e., 

~P= ı x-~ ı (7) 

we obtaln : 

t ~ p 
v n =s (S) 

For given values of ~SP , the sample size n which ls the minimum 
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number of soil sample to be tested, can be obtained from Zlaterev's 

table (Table 1) at a given probability for n-1 degrees of freedom. The

refore the solution of the problem depends mainly on selecting the pro

per values of t:.. p and S in compaction control. 

D 
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TABLE: 1 

VALUES FOR VARIOUS VALUES OF N. 

AP/S AP/S 
for 5% for 1% 

Canfidence level Canfidence level 

- -
8.985 45.013 
2.484 5.730 
1.591 2.920 
1.241 2.059 
1.050 1.646 
0.925 1.401 
0.836 1.237 
0.769 1.118 
0.715 1.028 
0.672 0.955 
0.635 0.897 
0.604 0.847 
0.577 0.805 
0.554 0.769 
0.533 0.737 
0.514 0.708 
0.497 0.683 
0.482 0.660 
0.468 0.640 
0.455 0.621 
0.443 0.604 
0.432 0.558 
0.422 0.573 
0.413 0.559 
0.404 0.547 
0.396 0.535 
0.388 0.524 
0.380 0.513 
0.373 0.503 
0.315 0.412 
0.256 0.344 
0.180 0.239 

o o 
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2.1. Experiments carried on in the field by DSI Research Division. 

In summer 1971, a set of compaction tests have been carried on by 
DSI Research Division - Soi l Mechanics Laboratory, in the earthfill dams 
Yı:ı lvaç and Örnerli which were under construction. According to the re-

sults obtained, S and X values are computed : 

A. Örnerli Dam experiments: 

Number of field tests=52. 

X=97.7 % (*); 

S= 3.455 %. 

The lowest limit of compaction given by specifications being 95 %, 

6. p= 97.7 - 95=2.7; 

ll. p 2.7 
- s - = i45s=0.782. 

From Tabi e 1, for 95 % probability (or 5 % risk), mınımum number 

of sample corresponding to 6.; = 0.782, is found to be n=9. 

If the same tests are evaluated according to Yn (See Appendix-1) : 

Number of field tests=49. 

X = 98.2 % ; 

S= 3.405 %. 

6. p= :98.2 - 95.0= 3.2; 

ll. p 3.2 
s= 3.405 = 0.940. 

From Table 1, for 95 % probability and 6.p = 0.940; n=7. 
s 

B. Yalvaç Dam experiments . 

Computation according to Yd : 

Number of field tests = 40. 
-
X = 100.5 %. 

S = 2.921 %; 

6.p = 100.5-95 = 5.5. 

ll. p = ~5- = 1 88 s 2.923 . . 

From Table 1, for 95 % probability n=4. 

( *) ( X computed from 'Yd· See Appendix - 1). 
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Computations according to Yn : 

Number of field tests = 36; 

X=99.7 % ; 

8=2.678 % ; 
A. p 4.7 
s= 2.678= 1·774· 

From Tab le 1, for 95 % probability n =4. 

In the computations given above only the Jower limit of specifica
tion is taken into account which is 95 % . However, even a field com
paction of 100 % leads to a useless energy loss and moreover it can be 
dangerous to a certain extent for some cracks might occur due to exces
sive compaction. As a first approach, if it is assumed that the upper limit 
of compaction is 104 %, the results of the tests for the same dams can 
be grouped as follows (Table 2) : 

TABLE: 2 

Ömerli Dam Yalvaç Dam 
Group 

No Compaction Number of % number Number of % number 
interval % tes ts of tests tes ts of tests 

1 95- 104 41 BO 36 91 
2 > 104 2 3 3 7 
3 < 95 9 17 1 2 

Total = 52 100 40 ı 100 

The study of the groups of Örnerli Dam yields that the compaction 
is not homogenous. lt can be interpreted by the high values of standard 
deviation as 3.405 and 3.455. Conclusion to be drawn is that measures 
should be taken in order to minimize the standard deviation. 

On the other hand, Yalvaç Dam groups show more reliable results. 
In other words, compactions are accomplished more homogenously bet
ween the extreme values of compaction. In fact, standard deviations 
are 8 = 2.923 and 8=2.678. 

Furthermore, X and S values for smail sample size s as 1 O, 15, 20, 
25 randomly drawn among the test results of the two dams, are summa
rized in Table 3. As the general mean values for all the tests are : 

Örnerli Dam: X= 98.0% 8=3.37 
aver. over. 

Yalvac Dam : X= 100.7% 8=2.82 
ever. over. 
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it is observed that statistical values of smail samples can be utilized 
with a close approximation to represent those of large samples. 

TABLE: 3 

X and S values for random samples 

(X and S values are computed from samples drawn according to the 
table of randam numbers, among 52 and 49 tests for two dams.) 

Ömerll Dam Valvaç Dam 

ı 
-

ı n X s 
_" 1 

-
ı X s 

25 98.6 3.10 20 100.5 3.00 

98.4 3.14 99.6 2.71 

98.4 3.33 101.4 2.78 

98.0 3.46 100.6 2.48 

97.2 3.46 
96.7 3.54 10 101 .0 3.67 

100.7 3.22 
15 97.4 3.79 101 .8 1.85 

97.8 2.93 100.5 1.86 
97.8 4.45 100.8 3.48 
96.9 2.68 100.0 3.13 
97.4 2.95 
96.9 3.70 
97.5 3.97 --

-
49 X= 100.7 5 = 2.82 

aver. aver. 

10 99.2 2.21 
98.9 2.76 
97.8 3.53 
97.6 373 

- -
Örnerli Dam : 

~ = 97.9 S25 = 3.338 
-

52 X= 98.0 S = 3.37 
aver. aver. 

aver. aver. 

Xıs = 94.53 S15 = 3.210 
aver. aver. 

Xıo= 98.40 S 10 = 3.210 
aver. ever. 

Yalvaç Dam: 

Xıo = 100.5 S20 = 2.74 
aver. aver. 

X 10 = 100.8 S10 = 2.87 
ever. ever. 

Computed arithme tic means. standard deviations, total number of 
compacted layers and the average number of tests performed in each 
Jayer are given in Table 4. 
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TABLE: 4 

ı ı ı ı ı Total Averaçıe 

Group Name Borrow Elevation ı Total Number Number of 

of Number X s of Com· Tests 
No Dam Area of Fill of Tests pacted 

Performed 

ı 
for each 

Layers Layer 

-
ı Çaygö- A 219.25. ı 373 100.90 4.35 70 5.35 

ren 240.00 m 
--

ı 
--

ll Çaygö- 1 A 240.60- 525 101.1 o 3.56 83 6.40 

ren 265.00 m 
- - --

lll çaygö- 1 A-1 B 226.05- 366 100.8Q 4.50 42 8.70 

ren 235.50 m 
--

ı 
--

IV Çaygö- 1 A · 1 243.65- 163 102.40 4.05 19 8.60 

ren 248.13 m 
-- --

V Atik- 1 B 30.45- 341 99.64 2.48 125 2.73 

Hi sar 46.80 m 
--

VI Atik- 1 A 31 .45- 115 ı 100.70 3.15 87 1.32 

ı Hisar ı 46.80 m ı ı 

TABLE: 5 

Mil. Averaçıe 

Necessary 
Number of 

Group Tests 
X s p. ~p ~P/S Num~er of Performed 

No. Sample for each 

(n) Laver 
(n') 

ı ı 100.90 4.35 ı 95 5.90 ı 1.36 5 5.35 
104 3.10 0.71 10 

ll 101.40 3.56 95 6.40 1.80 4 6.40 
104 2.60 0.73 10 

lll 100.80 4.50 95 5.80 1.29 5 8.70 
104 3.20 0.71 10 

IV 102.40 4.05 
--ı 

95 '7.40 1.81 4 8.60 
104 1.60 0.40 26 

V 99.64 2.48 95 4.64 1.89 4 2.73 
104 4.36 1.79 4 

VI 100.70 ·3.15 95 5.70 1.80 4 1.32 
104 3.30 0.94 7 

.. 

2.2 Evaluation ·of the field test results of two earthfill dams already 
constructed. - - .. 

In the evaluation of results, field density test forms of Çaygören and 
Atikhisar eartfill dams has ben studied. For the first dam, data covers 
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1427 tests accomplished in a period of 18 months with soil material of 
three different borrow areas. They correspond to the compacted volume 
between elevations 219.25 - 265.00. For the second dam 466 test results 
were available. They cover a period of 5 months and two different borrow 
areas. Corresponding volume of compacted earth was placed between 
elevations 30.45-46.80. 

Test results have been grouped according to the borrow areas, eleva
tions of layers, dates of compaction and four groups for Atikhisar Dam, 
two groups for Çaygören Dam were obtained. 

lt is see n that average compaction is higher than 100 %; S appro-
ever· 

ximately equal to 3.50 and the average number of tests for each layer ls 

close to 6. 

Us ing some of the values given in Table 4, the minimum number of tests 

for each layer can be computed for 5 % canfidence level. The lower 

limit of compaction allawed by specifications was 95 % and the upper 

limit, as a first approach, has be en fixed as 104 %. Thus, X an s S values 

were computed and minimum necessary number of sample for 5 % can

fidence level has been found from Tabi e 1 (Ziaterev). They are compa

red with the average number of tests performed in the field, in Table 5. 

T~ble 6 summarizes the number of tests and their percent values 

for the compaction intervals already defined. lt can be observed that % 

number of samples compacted below the lower limit of specification 

(% C) is quite smail. However percent of samples between lower and 

upper limits (% A) is not satisfactory. This can be explained by higher 

values of S which is 4.12 as an average of tour groups. 

TABLE: 6 

. . Tôlal ı - Number. of t~sts according. - -· "lo Number' öf" tesfs 
Group • b to compactıon Jntervals 

Num er 
No oJ .. tests tş % - !9.4 % ı > 104% <: .!JS ~o % ~lo % -r- ---

(A) (B) (C) (A) (B) (C) 

ı ı 373 ı 260 77 26 70 21 9 

ll 525 410 101 14 78 19 3 

lll 366 261 76 29 71 21 8 

IV 163 110 49 4 67 30 3 
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Ş.EKIL : 3 

E~Ri NO:nz: 

S=4.05 

25=9.10 

CAYGÖREN BARAJI 
26·10·1968 8 · 12·1968 

IA-4 ARiVET SAHASI 

x= 102.04 
S= 4.05 

N= 163 
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On the other hand, as the upper limit is not fixed, percent number 
of samples compacted more than 104 % (%B) is quite high. 

In application of statistical methods, the groups discussed in Table 
4- 6 are tested by Chisquare method and the curves of four groups 
which show normal distribution are given in figure 1 - 4. 

3. lnterpretatıon of results and dıscussıon. 

Considering what has been explained above, the minimum neces
sary number of sample for the compaction control of an earthfill dam 
under construction, can be determined as follows : 

(a) For the first layers of the impervious fill (approximately 1 O 

layers), X and S values are computed by quite a high number of field 
density tests. 

(b)~~- is computed according to the X and S values obtained in 

item (a) and n is found from Table 1 for a canfidence level of S %. 

(c) After 1 O successive layers are compacted and tested according 
to the principle in item (b), computations are done as in intem (b) for 
the layers between the new elevation and O elevation. The number of 
tests (n) thus found are applied to the rest of the Jayers. 

An important point in the application of this procedure is that the 
values of 11 P = X-ı,.ı. and S should not go beyand specified limits. 

Since S defines a certain distribution araund the mean, in case it 
is not limited, 80 % and 120 % compaction would then have to be 
considered as •normal compaction•. 

Results of the test conducted have clearly shown that by the opti
mum use of the technical possibilities, the standard deviation could be 
held to a value less than 3 %. Thus, the number of tests in the interval 
95 %- 104 % is seen to be over 90 % (See Yalvaç Dam experiments). 

Therefore, the most important point is that the value of S should 
be either 3 or preferably Jess than that along with a homogenous com
paction. 

Conclusıon 

A. In earthfill compaction, each layer has to be compacted In a 
homogenous manner holding the standard deviation at 3 or possibly less 
than that. 

B. In control of compaction the lower limit of 95 % should be 
accepted as a basis and over- compaction should be avoided for exces
sive care of reaching this linıit. 
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C. The necessary mınımum number of tests for compaction cont· 
rol in each layer of a dam under construction may be determined as 
proposed in part 3. 
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APPENDIX 1 

Yn refers to rapid compaction control, which is the method applied 
in field laboratories. 

Yd reters to standard Proctor compaction. 

SU M MARY 

lmpervious fills of earthfill and rockfill dams are controlled by field 
density tests according to the relevant specifications and a compaction 
degree of 95 % of the standard Proctor compaction is required. 

Determination of the minimum number of samples for the control 
of compaction process is an important problemof quality control and it 
depends on technical possibilities and economic conditions. 

In this paper, field density tests of tour earthfill dams, two of them 
under construction and two of them already constructed, are evaluated 
using statistical analysis methods and necessary minimum number of 
samples are determined. Results are compared with the number of tests 
already accomplished. 

As a conclusion , a method of compaction control which requires 
minimum number of sample is proposed. 
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DOLUSAVAK GÖVDESi ÜZERiNDEKi SU YÜZEViNiN ÜÇÜNCÜ 
DERECE POLiNOMU OLARAK HESABI 

Yazan: 
Turan KIZILKAYA(*) 

ÖZ ET: 

Dolusavak gövdeleri üzerinde muhtelif debilerdeki su yüzeyini be
lirlemek için deneysel neticeye dayanan bir metot verilmektedir. Dolu
savak gövdeleri üzerindeki su yüzü çizgileri, dolusavak kretinden geçen 
ekseniere göre yazılan üçüncü derece polinomlarına çok yakın geçmek
tedir. Deneysel yolla bulunan su yüzü çizgilerine en yakın geçen üçüncü 
derece polinomunun katsayıları komputer vasıtasıyla hesaplanmaktadır. 

Hesaplanan su yüklerindeki üçüncü derece polinomlarının katsayıları su 
yüküne göre bir grafik üzerine işaretlenirse, deney yapılmayan su yükle
rine ait üçüncü derece polinomunun katsayılarını belirlemek mümkün ol
maktadır. Katsayı'lar belirlendikten sonra polinom hesaplanarak su yüzeyi 
belirlenmektedir. 

SU M MARY: 

JY. method which depends on experimental results has been given 
to determine water surface for various discharges on spillway shuts. On 
spillway shuts, water surface lines pass very close to cubic equation 
which is written according to spillway crest axes. Cubic equation coef
ficients, which pass very close to water surface lines found out by expe
riments, have been calculated by means of computer. If cubic equation 
coefficients are plotted against computed pressure head of water it will 
be possible to determine the respective cubic equation coefficients for 
the pressure heads of water without model tests. Water surface will 
be found through calculation of the polynomial after determining the 
above mentioned coefficients. 

DOLUSAVAK GÖVDESi ÜZERiNDEKi SU YÜZEVINiN ÜÇÜNCÜ 
DERECEDE POLiNOMU OLARAK HESABI 

Dolusavakların projelendirilmesinde, muhtelif debilerde dolusavak göv
desindeki su yüzeyi çizgisinin belirlenmesi gerekir. Şekildeki gibi dolu
savak üzerindeki serbest su yüzeyine Bernoulli denklemi uygulanırsa : 

(*) lnş. V. MOh .. DSI Araştırma Dalresi 
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z 
Şekil : 1 

hf 

L:a(~t 
Hp Hp 

Enerji çizgisi 

Po Uo2 Pı Uı2 h 
Zo+--+--=Zı+--+--+ ı 

y 2g y 2g 

Serbest yüzeyde basınçlar sıfır, hazne üzerindede h ız •ıfır olduğun

dan: 
u,: 

Zo-Zı=--+hı olur. 
2g 

Denklemden görülmektedirki hız ve kayıp terimlerinin hesaplanma
sıyla su yüzeyi belirlenecektir. Burada hız ve kayıp terimlerinin hesabı 
oldukça güç olup hesaplanan değerler pratik için yeter bir yaklaşım sağ
lamamaktadır. Ayrıca dolusavak gövdesi üzerindeki akım çizgisi önemli 
bir eğrilik aldığından kütle, merkezkaç kuvvetin etkisinde kalmakta ve 
Bernoulli denkleminin geçerlilik sınırları dışına çıkmaktadır. Bu güçlük
lerden dolayı bazı araştırıcılar bu gibi yerlerde su yüzeyinin, potansiyel 
ve akım çizgileri ağının çizilmesi suretiyle belirlenmesini önermekted ir
ler. Potansiyel ve akım çizgileri ağının çizimi hem yorucu hemde çizim
deki hatalar dolayısı ile, çözümü yeter bir yaklaşımla vermemektedir. Bu 
sebeple pratikte bu metot tercih edilememektedir. 

Verilen herhangi bir debide dolusavak gövdesi üzerindeki su yüze
yini belirleyebilmek için aşağıda deneysel neticeye dayanan bir metot 
verilecektir. 

Deneyler, Devlet Su i şleri Araştırma Dairesi Hidrolik Laboratuvarın
da bir model dolusavak üzerinde yürütülmüştür. Model dolusavak olarak 
ŞP.kil 2 de detayı verilen, memba yüzü düşey, proje hesap yükü HP= 10 
cm. olan bir Creager profili seçilmiştir. Debiler, Türk standartlarına uy
gun olarak inşaa edilen keskin kenarlı üç ölçü savağı yardımıyla ölçül-

so 



xl 

ı 
(11 ! 

z 

---------------------------~X 

CREAGER PROFiLi Hp c fO sm. 

PROF i L DENKLEMi 
1 .8~ Z _ X 

10 - 0.5 l to) 

X1 =2.84 sm. Z1 " 1.27 sm. 

R 1 = 5.30 sm. R2 = 2 .35 sm. 

X [s m] Z [sm] t 9 ot ./[sm] 

0 .00 0 .00 0.00 0 .0 0 

0 .50 0 .02 OD7 8 .18 

1. 00 0 .07 0 .13 9 . 24 

2.0 0 0 .25 0 .24 10. 89 

3.0 0 0 .54 0 .33 42. 42 

5 .0 0 1.39 0 .!51 16 . 28 

7.50 2.94 0 . 72 22 .93 

10.00 5.00 0.93 32 . 1!5 

12.50 7.55 1. 19 44. 40 

15.00 10.59 1.31 60. 12 

17.50 14.08 1.49 79. 79 

20.0 0 18.02 1.67 103. Tl 

2 2 .50 22.41 1.84 

25.00 2 7.24 2.02 

BASlNÇ ALlCI UÇLAR VE ÖLÇÜ M NOKTALARI 

ŞEK IL :2 

NUMARALARI 

<D 
® 
@ 

® 
® 
® 
<!> 

KOOR Di N ATLARI 
X [ sm] Z [sm] 

-2 .84 1.27 

-1 .40 0 .21 

0 .00 0 .00 

~.00 4.39 

10.00 ~.00 

1!5.00 40.59 1 20.00 48.02 
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müştür. (Foto: 1). Model foto 1 de görüldüğü gibi bir yaklaşım kanalını 
ve bir susturucuyu da ihtiva etmektedir. Model dolusavağın genişliği 

L= 1 m. ve yaklaşım kanalı derinliği P= 1 m. olarak düşünülmüştür . Do
lusavak gövdesi üzerindeki su yüzeyi dolusavak eğrisi teğetine dik isti
kamette hareket edebilen sivri uçlu ve verniyer tertibatlı seviye ölçer
lerle tespit edilmiştir. (Foto : 1). 

Debi ile dolusavak yükü arasındaki bağıntı bilind i ği üzere aşağıdaki · 
gibidir. 

Dolusavak birim genişliğinden geçen debi : 

q=m. V 2g.He.He 

Burada m dolusavak yüküne bağlı olarak değ işen bir katsayı olup çe
şitli araştırmacılar tarafından m katsayısının yüke göre değ!şimi veril
miştir. Devlet Su işleri Araştırma Dairesi Hidrolik Laboratuvarında ya
pılan deneylerle m katsayısının yüke göre değ işimi aşağıdaki gibi bulun
muştur. 

m=0.4934 ( ~: r164 

Burada: He=dolusavak yükü 
HP= dolusavak proje hesap yükü 

Böylece debiden dolusavak yüküne, dolusavak yükünden debiye geç
mek mümkün olmaktadır. 

Muhtelif debilerde ve bunlara tekabül eden su yüklerinde deneysel 
yolla bulunan su yüzü eğrisi tablo 1 ve şekil 3 de verilmiştir. Şekil 3 de 
görülen su yüzeyi eğrilerini dolusavak kretinden geçen ekseniere göre 
üçüncü derece polinomu şeklinde ifade edersek : 

Z= AoX 3 + BoX 2+ CoX +Do 

Burada A.,, Bo. Co ve Do verilen debi için birer sab itti r. X ve Z ise 
aynı debide su yüzeyinin koardinatlarıdır. 

Boyutsuz değerlerle çalışmak için yukarda verilen üçüncü derece po
linomunun değişkenleri X ve Z dolusavağın sabit bir karakteristiği olan 
proje hesap yükü HP ye bölünerek yazılırsa üçüncü derece polinomu aşa
ğıdaki gibi olur. 

_!:_=A(2..)
3 

+B (_L_) 1 

+C (2..) +0 olur. 
Hp Hp Hp Hp 

Burada A, B, C ve D verilen debiye bağlı sabitler olup ~ nin fonk
He 

siyonu olarak ifade edilebilir. 

·· Deney ile bulunan su yüzü eğrilerine en yakın geçen boyutsuz üçün
cü derece polinomunun sabitlerini hesaplayan computer programı. prog
ram 1 de verilmektedir. Program 1, SOLGAU alt programını kullanmakta 
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c.n 
~ .. /li.•t.!5--- ooıusavak memba yüzil düşey 

Hıı/H.•tO====----= 

.. /H.=~ -------

.. /HP:O.I 

t A"" ~~~~ - X/Hp 

DOLUSAV AK 
MEMBA YÜZÜ DÜŞEY 

H cm Q lt/sn m 

1.00 1.54 0.347 
2.00 4.75 0 .376 
300 9.23 0.399 

14.81 0.418 
21.46 0.433 

600 29.44 0.450 
7.00 38.33 0.466 
8.00 47.43 0.47'l 
900 58.06 0.484 
ıo.oö-~28 0492 
11.00 81 .63 0.503 
12.00 942B 0.509 
13.00 108.77 0.521 
14.00 12200 0.522 
15.00 136.93 0.528 

ı x. 

z 

CREAGER PROFiLi 

PROFiL DENKLEMI 

Xı=0 . 284 Hp 

Rı=0 . 530 Hp 

Şekil : 3 

Zı=0.127 Hp 

R2 =0.23~ Hp 



bu alt program için gerekli diziler hazırlanmnktadır. Programa data ola
rak deneysel olarak bulunan noktaların sayısı, polinomun derecesi, de
neysel noktaların koardınatları verilmektedir. He/HP nin çeşitli değerle

rinde deneysel eğrilere en yakın üçüncü derece polinamlarının sabitleri 
olan A , B, C ve D değerleri tablo 2/1 ve 2/2 de görülmektedir. Tablo 2/ 1 
ve 2/2 de ayrıca deneysel noktaların koordinatları verilmiş ve aynı nok
talardaki üçüncü derece polinomun koordinatları hesaplanmıştır. Tablo 
2/1 ve 2/2 nin tetkikinden görülmektedirki deneysel eğri ile üçüncü de
rece polinomu en çok birbirinden % 2 değerinde fark etmektedir. Deney
sel noktalarla bu noktalara en yakın geçen üçüncü derece polinomu şe
kil 4 de görülmektedir. Üçüncü derece polinomun bir kaç nokta hariç 
diğer deneysel noktalarla çakıştığı görülmektedir. 

Tablo 2/1 ve 2/_2 de hesaplanan üçüncü derece polinomu sabit sa
yılarının, He/HP ile değişimi; yatay eksende He/HP. düşey eksende de 
üçüncü derece polinomunun sabit sayıları işaretlen i rse şekil 5 deki nok
talar elde edilir. A, B, D katsayılarının He/HP ile değişimi doğruya yakın 
çıkmaktadır. Bu noktalardan geçen doğruların denklemide program 1 yar
dımı ile hesapleınmıştır. Tablo 3 de A , B, D doğrularının sabit sayıları he
saplanmıştır. Doğruların denklemleri şekil 5 üzerinede yazılmışt~r. D nin 
değişimini ifade eden noktalar tam bir doğru üzerinde sıralanmakta, A 
ve B nin değişimini ifade eden noktalar Ise bir doğrunun altında ve üs
tünde sıralanmaktadır. Dolayısıyle grafikten okunan D değerleri kompü
terle bulunan D değerleri ile aynı olacak, A ve B nin değerleri ise kom
püterle bulunan değerlere yakın olacaktır. 

C nin değişimi ise eğrisel olup bu noktalardan da program 1 yardı
mıyla ikinci derece polinomu geçirilmiştir . ikinci derece pol inomunun sa
bit sayılarıda teıblo 3 de verilmektedir. Bulunan ikinci derece pol inomu
nun grafiqi, şekil ? üzerine çizilmiştir. Polinomun denklemide grafik üze
rine yazılm ı ştır. 

Bu grafikler yardımıyla He/HP nin hesaplanmavan değerlerindeki A. 
B, C ve D sabitlerinin deqerleri grafikten bulunabilir. Böylece su yükü 
belli olduktan sonra, o yüke ait üçüncü derece polinomunun sabit sayı
ları grafikten okunur. Polinom hesaplanmak suretiyle o su yüküne ait su 
yüzü çizgisi belirlenir. Grafikler yardımıyla hesaplanan su yüzeyi eğrileri 

şekil 4 üzerine noktalı çizgilerle çizilml~ti r. · 

Üçüncü derece polinomunun sabit sayıları A. B, C ve D nin tespiti 
sabit sayılarının bilinen değerlerinden geçirilen doğru ve eğriler yardı

mıyla olmaktadır. Dolayısıyle yukarda da bahsedildiğ i gibi A. B. C ve D 
nin edğerlerı komputerle bulunan değerlerden farklı fakat onlara yakın 
olmaktadır. Katsayılardaki bu fark su yüzeyi eqrisinde önemli bir deği
şiklik meydana getirmektedir. Şekil 4 de görüldüğü gibi hesaplanan üçün
cü derece eğrisi deneysel noktaları çok yakından takip etmekle kampu
ter eğrileri ile az fark meydana getirmektedir. 
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ı Oolusavok memba yüzü cıu.ey 

z 

CREAGER PROFiLI 

PROFiL DENKLEMi 

Xı =0.264 Hp 

Rı=0. 530 Hp 

Şekil-4 

Z~=0 .127 Hp 

R2 =0.235 Hp 



A.aC.O 

0.4 

0.3 

02 

0.1 

·0.1 

·0.% 

-0.3 

-o.4 

-0.5 

-0.6 

·0.7 

·0.8 

·0.9 

·1.0 

·U 

·1_.% 

~ 
H, 

2.64 

0.1 0.92 

0.3 2.64 

0.5 4.25 

0.7 5.95 

0.9 7.43 

1.0 8.25 

1.1 9.04 

1.3 10.55 

1.5 12.10 

CREAGER MEMBA YUZU o0SEY 

0.5 1.0 

o= -0.757 ı ~: ı+ o.oıo 

ı 

ı 

ŞEK iL ı 5 

TABLO: 1 
MEMBA YÜZÜ DÜŞEY 

SU DERINLIKLERI 

BAŞLANGlCA MESAFE 

K ret ı 0.00 
5.00 10.00 

0.65 0.21 0.12 

2.10 1.22 0.75 

3.57 2.25 1.62 

5.10 3.45 2.72 

6.60 4.73 3.73 

7.45 5.38 4.32 

8.15 6.03 4.95 

9.70 7.32 6.05 

11 .20 8.65 7.45 

1.5 

d (cm) 

cm 

ı 15.00 20.00 

0.09 0.08 

0.52 0.50 

1.25 1.10 

2.12 1.75 

2.92 2.52 

3.52 3.02 

4.05 3.58 

5.25 4.36 

6.42 5.62 

S'l 



PROGRAM: 1 

DOS FORTRAV IV 360N-F0- 479 3- 5 MAINPGM DATE 27/ 09/ 74 TIME 

0001 DIMENSION A(4,5). COEF(4) 
0002 DIMENSION B (10). C (15,15). X (15). X (15). Y (15) 

0003 DIMENSION YP (12) 

0004 15 READ(1,1) M,N 

0005 1 FORMAT (215) 

0006 25 READ(1 ,3) (X (I) ,Y(I) ,I= 1,N) 

0007 3 FORMAT(4(F10.0.F10.0)) 

0011 DO 30 1= 1,N 

0012 30 C(l,1) = 1.0 
0013 MP1 = M + 1 
0014 DO 35 J= 2,MP1 
0015 DO 35 1=1,N 

0016 35 C(I ,J) =C(I,J-1).X(I) 

0017 DO 40 1=1 ,MP1 
0018 DO 40 J= 1.MP1 
0019 A(I ,J) = 0.0 

0020 DO 40 K=1 ,N 

0021 40 A (I ,J) = A(I ,J) + C (K,I) •c (K,J) 

0022 DO 45 1= 1,MP1 

0023 B(I) = O.O 

0024 DO 45 K= 1,N 

0025 45 B (ll = B (1) + C (K,I) •y (K) 

0026 MP2=M+ 2 

0027 DO 50 1= 1,MP1 

0028 50 A(I ,MP2) = B(I) 
0029 CALL SOLGAU (MP1 ,MP2,A,COEF) 

0030 WRITE (3,600) N 

0031 600 FORMAT(///.5X,'VERILEN NOKTA SAYISI=',I2) 

0032 WRITE(3,700) M 

0033 700 FORMAT (7X,'POLINOMUN DERECESI = ',12./ /) 

0034 DO 55 1= 1,MP1 

0035 11=1 - 1 

0036 55 WRITE (3,800) II ,COFF (1) 

0037 800 FORMAT (9X,I2,'. DERECE KATSAYISI = ',F9.3.//l 

0038 WRITE (3 ,1000) 

0039 1000 FORMAT (BX, 'I'6X,'X/ HP',6X,'HE/HP',6X,'PHE/ HP'./ 
1 ,7X,3 (1 H- ) .4X,6(1H - ) ,4X,7(1H - ) ,4X,8(1 H- l) 

0040 DO 60 1= 1,N 

0041 - XI=X{I) 

0042 YP(I) = COEF( f ) + COEF(2) •xi + COEF(3) •xi••2+ C0Ef(4) •x1•• 3 

0043 60 WRITE (3,900) I.X(I).Y(I).TP(I) 

0044 900 FORMAT (19,3F11 .3) 
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0045 GO TO 25 
0046 70 STOP 
0047 END 

SUBROUTINE SOLGAU (N,M,A,X) 
DIMENSION A (N,M).X(N) 

M =N+ 1 
L= N-1 
DO 12 K=1,L 
JJ = K 
BIG= ABS(A(K,K)) 
KP1 =K+ 1 
DO 7 I=KP1 ,N 
AB = ABS (A (I.K) ) 
IF (BIG-AB) 6,7,7 

e BIG=AB 
JJ = I 

'T CONTINUE 
IF (JJ-K) 8, 10, B 

8 DO 9 J=K,M 
TEMP=A (JJ, J) 
A(JJ ,J) =A(K,J) 

9 A(K,J) =TEMP 

10 DO 11 I=KP1,N 
QUOT =A(I,K) / A(K,K) 
DO 11 J=KP1,M 

11 A(I ,J) = A(I ,J) - OUOT"A(K,J) 
DO 12 I=KP1,N 

12 A(I,K) =0.0 
X (N) =A(N,M)/A(N,N) 
DO 14 NN=1,L 
SUM=O.O 
I= N-NN 
IP1 =1+1 
DCY13 J= IP1,N 

13 SUM = SUM + A(I ,J) "X(J) 

14 X (1) = (A(I,M) - SUM) / A(I ,I) 
RETURN 
END 
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TABLO: 2/1 

VERILEN NOKTA SAYISI=6 He VERILEN NOKTA SAYISI=6 

POLINOMUN DERECESI=3 - H-;-.=
0

'
1 

POLINOMUN DERECESI = 3 

He 
- H- =0,5 

p 

O. DERECE KATSAYlSI= -0.066 O. DERECE KATSAYlSI= -0.367 
1. DERECE KATSAYlSI= 0.178 1. DERECE KATSAYlSI= 0.304 
2. DERECE KATSAYlSI= 0.360 2. DERECE KATSAYlSI= 0.329 
3. DERECE KATSAYlSI= 0.006 3. DERECE KATSAYlSI= 0.003 

DENEY· DENEY· 
SEL POLINOM SEL POLIN OM 

X/HP HE/ HP PHE/ HP X/ HP HE/ HP PHE/ HP 

1 -0.284 -0.090 -0.087 -0.284 -0.431 -0.427 
2 0.0 -0.060 -0.066 2 0.0 -0.361 -0.367 
3 0.510 0.115 0.120 3 0.605 -0.065 -0.062 
4 1.010 0.490 0.489 4 1.115 0.382 0.386 
5 1.510 1.048 1.047 s 1.600 0.980 0.975 
6 2.010 1.800 1.800 6 2.100 1.750 1.752 

VERILEN NOKTA SAYISI =6 He VERILEN NOKTA SAYISI =6 He 

POLINOMUN DERECESI=3 
--=0,3 

POLINOMUN DERECESI = 3 
- H- =0,7 

Hp p 

o. DERECE KATSAYlSI= -0.216 o. DERECE KATSAYlSI= - 0.517 
1. DERECE KATSAYlSI= 0.2€0 1. DERECE KA TSA YI SI= 0.340 
2. DERECE KATSAYlSI= 0.353 2. DERECE KATSAYlSI= 0.263 
3. DERECE KATSAYlSI= -0.002 3. DERECE KATSAYlSI= 0.027 

DENEY· DENEY· 
SEL POLINOM SEL POLINOM 

X/ HP HE/ HP PH E/ HP X/ HP HE/ HP PHE/ HP 

-0.284 -0.264 -0.261 -0.284 -0.595 -0.593 
2 0.0 -0.210 -0.216 2 0.0 -0.514 -0.517 
3 0.555 0.035 0.037 3 0.660 - 0.170 - 0.170 
4 1.055 0.445 0.037 4 1.190 0.302 0.307 
5 1.540 1.020 0.449 s 1.675 0.925 0.920 
6 2.048 1.780 1.015 6 2.156 1.713 1.715 

VERILEN NOKTA SAYISI = 6 He VERILEN NOKTA SAYISI=G He 

POLINOMUN DERECESI = 3 
- H-=0,9 

POLINOMUN DERECESI =3 
- H-=1,3 

p p 

o. DERECE KATSAYlSI= -0.673 o. DERECE KATSAYlSI= -0.969 
1. DERECE KATSAYlSI = 0.322 1. DERECE KATSAYlSI= 0.355 
2. DERECE KATSAYlSI= 0.292 2. DERECE KATSAYlSI= 0.186 
3. DERECE KATSAYlSI= O.D18 3. DERECE KATSAYlSI= 0.048 

60 



TABLO: 2/2 

DENEY- DENEY-
SEL POLiNOM SEL POLINOM 

X/HP HE/ HP PH E/ HP X/ HP HE/ HP PH E/ HP 

-0.284 -0.748 -0.741 -0.284 -1.057 -1.056 
2 0.0 -0.660 -0.673 2 0.0 -0.967 -0.969 
3 0.725 -0.285 -0.279 3 0.842 -0.515 -0.510 
4 1.260 0.225 0.232 4 1.420 0.055 0.047 
5 1.740 0.875 0.864 5 1.925 0.737 0.743 
6 2 .223 1.675 1.679 6 2.385 1.583 1.581 

VERiLEN NOKTA SAYISI=6 He VERiLEN NOKTA SAYISI=6 He 

POLJNOMUN DERECESi=3 
H - =1,0 

POLINOMUN DERECESI = 3 
- H- = 1,5 

p p 

o. DERECE KATSAYlSI= - 0.747 o. DERECE KATSAYlSI= -1.125 

1. DERECE KATSAYlSI= 0.342 1. DERECE KATSAYlSI= 0.341 

2. DERECE KATSAYlSI= 0.250 2. DERECE KATSAYlSI= 0.184 

3. DERECE KATSAYlSI= 0.030 3. DERECE KATSAYlSI= 0.042 

DENEY- DENEY-
SEL POLINOM 13S POLINOM 

X/ HP HE/ HP PHE/ HP X/ HP HE/ HP PH E/ HP 

-0.284 -0.828 -0.825 1 -0.284 -1 .208 -1 .207 

2 0.0 - 0.742 - 0.747 2 0.0 -1.124 -1.125 

3 0.750 -0.340 - 0.338 3 0.908 -0.630 -0.632 

4 1.300 0.180 0.184 4 1.515 -0.045 -0.039 

s 1.790 0.840 0.834 5 2.020 0.668 0.663 

6 2.265 1.650 1.652 6 2.492 1.520 1.522 

VERiLEN NOKTA SAYISI=6 He 

POLINOMU N DERECESI= 3 
--=1,1 

Hp 
, 

DENEY-
o. DERECE KATSAYlSI= - 0.826 SEL POLINOM 

1. DERECE KATSAYlSI = 0 .328 
X/ HP HE/ HP PH E/ HP 

2. DERECE KATSAYlSI= 0.263 
1 -0.284 -0.905 -0.899 

2 0.0 -0.816 -0.826 

3. DERECE KA TSA YI SI= 0 .024 3 0.785 -0.400 0.396 
4 1.340 0.135 0.141 

5 1.830 0.808 0.798 
6 2.313 1.625 1.629 
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TABLO: 3 

A KATSAYISI c KATSAYISI 

VERILEN NOKTA SAYISI=9 VERILEN NOKTA SAYISI=9 

POLINOMUN DERECESI =1 POLINOMU N DERECESI =2 

DERECE KATSAYlSI= - 0.006 
o. DERECE KATSAYlSI= 0.161/. o. 
1. DERECE KATSAYlSI= 0.324 

1. DERECE KATSAYlSI= 0.033 2. DERECE KATSAYlSI= - 0.141 

DENEY- DOÖRU-

SEL SAL DENEY- EÖRISEL 

HE/ HP A A HE/ HP SEL C c 
0.100 0.006 -0.002 0.100 0.178 0.194 

2 0.300 -0.002 0.004 2 0.300 0.260 0.248 

3 0.500 0.003 0.011 3 0.500 0.304 0.290 

4 0.700 0.027 0.018 4 0.700 0.340 0.321 

5 0.900 0.018 0.024 5 0.900 0.322 0.341 

6 1.000 0.030 o 028 6 1.000 0.342 0.346 

7 1.100 0.024 0.031 7 1.100 0.328 0.349 
8 1.300 0.048 O.D38 8 1.300 0.355 0.346 
9 1.500 0.042 0.044 9 1.500 0.340 0.332 

B KATSAYISI D KATSAYISI 

VERILEN NOKTA SAYISI=9 VERiLEN NOKTA SAYISI=9 

POLINOMU N DERECESI = 1 POLINOMU N DERECESI= 1 

o. DERECE KATSAYlSI= 0.385 o. DERECE KATSAYISI = 0.010 
1. DERECE KATSAYlSI= -0.133 1. DERECE KATSAYlSI= - 0.757 

DENEY- DOÖRU- DENEY- DOÖRU-
SEL SAL SAL SAL 

HE/ HP B B HE/ HP D D 

1 0.100 0.360 0.372 1 0.1 -0.066 -0.065 
2 0.300 0.353 0.345 2 0.3 -0.216 -0.217 
3 0.500 0.329 0.319 3 0.5 -0.367 -0.368 
4 0.700 0.263 0.292 4 0.7 -0.517 -0.519 
5 0.900 0.292 0.265 5 0.9 -0.673 -0.671 
6 1.000 0.250 0.252 6 1.0 -0.747 -0.746 
7 1.100 0.263 0.239 7 1.1 - 0.826 -0.822 
8 1.300 0.186 0.212 9 1.3 -0.969 -0.973 
9 1.500 0.184 0.185 9 1.5 -1.125 -1.125 
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DÜŞEY SU JETi ALTINDA YATAY BiR KUM 
VATAGINDAKi VERSEL OYULMA 

Yazan 
Süer OKYAY • 

1. VERSEL OYULMALAR 

1.1. Giriş 

Katı madde parçacıklarının bulundukları yerden taşınmasına erozyon 
denir. Erozyon kıta ve toprak erozyonu ve yersel oyulma şeklinde ikiye 
ayırılabilir· Yersel oyulmalar, akarsu akımından meydana gelen bir çeşit 
erozyon olayıdır. Köprü ayakları etrafındaki, regülatör çakıl geçitleri ve 
alça·k baraj dip savak kapakları mansabında ve büyük barajların deşarj 

kanalları mansabında nehir yatağındaki oyulmalar yersel oyulma örnekle
ridir. Genell ikle, akımın hızlanması , bir engele rastlaması çevrintiler 
yapması veya yüksekten düşmesi yersel oyulmanın nedenlerini teşkil 

eder. Hidrolik yapılar için zararlı olan yersel oyulmaların önlenmesi ve 
yersel oyulma derinliğinin önceden hesaplanması proje çalışmalarına ışık 

tutması bakımından önemlidir. 

1.2. Araştırma ve Amacı 

Araştırmanın amacı düşey bir su jetinin kohezyonsuz ve düz bir 
sediment yatağında meydana getirdiği yersel oyulmanın benzeşim ifade
lerinin rasyonel analiz ve deneysel sonuçlara dayanılarak bulunmasıdır. 
Bu çalışmada iki boyutlu bir su jeti ve iki boyutlu bir kum yatağı kulla
nılmıştır. Bu çeşit bir yersel oyulma. baraj dolu savak deşarj kanallarından 
veya dip savaklardan sıçrayan su jetinin nehir yatağında meydana getirdiği 
oyulmaya bir ilk yaklaşımdır. ilerde bu araştırmaya eğik jetlerle devam 
edilecektir. 

2. YERSEL OYULMALARlN TEORiK ANALiZi 

Yersel oyulmalar tamamen teorik bir çözümü halen mevcut olmayan 
gayet karmaşık bir hidrol·ik olaydır. Su mühendisliğinde bu t ip oyulmalarla 
ilgili çok sayıda problem ile karşılaşılmaktadır. 

Akımın yersel sürüntü yükü taşıma kapasitesi, akım şeklinin değişme
siyle, değişir. Oyulma çukurunun sınır geometrisi de zamanla sürekli 
olarak değişir. Böyle sürekli değişikliklerle yersel oyulma devam eder. 

• lnş. ve Fizik Y. Müh. DSI Araştırma Dalresi Başkanlığı 

63 



Eğer belirli bir alandan dışarı çıkan sürüntü yükü taşıma kapasitesi, 
alana gelen akımın sürüntü yükü kapasitesinden büyükse yersel oyulma 
olur. 

Genellikle, akım kesitinin (oyulma çukurunun) genişlemesi sonu
cunda oyuntu çukuru sınırındaki hızlar azalır ve böylece taşıma kapasite
sinde bir azalama olur. Eğer oyuntu çukuruna sediment gelmiyorsa, oyulma 
çukurundan dışarı taşınan sediment debisi çukurun gelişmesiyle azalır 

Oyulmanın sonunda, hızın serbest kum parçalarını oyulma çukurundan dı
şarı yükseltmeyecek kadar küçüldüğü limit bir sınır geometrisi belirmekte 
ve dışarı çıkan sediment yükü sıfır olmaktadır. Oyuntu çukuruna sedimentin 
gelmediği durumlarda bu hal oyulmanın limitini belirtir. 

Düşey su jeti altındaki yersel oyulmalar birkaç araştırmacı tarafın

dan incelenmiştir. Akımın üniform olmayışı ve türbülans nedeniyle bu 
gibi problemierin teorik analizleri oldukça karmaşık ve zordur. Oyulma 
çukurundaki hız dağılımı için direkt uygulanabilir bir formül bulunmamakta· 
dır . Öte yandan sediment taşınım hızına akım yatağının düzensizlikleri, 
akım debisinin zamanla değişmesi, yatak malzemesinin üniform olmaması 
ve derinlikle değişebilmesi gibi diğer değişkenlerde etki etmektedir. Bu 
nedenlerle araştırmacılar böyle problemlere deneysel yollarla çözüm ara
mak gereğini duymuşlardır. 

Herhangi bir yersel oyulmanın analitik olarak çözümü, yatak geomet
risini tarifleyen matematiksel fonksiyonların konulması ve sürüntü yükü 
taşıma kapasitesinin akım şartları ve zamanla değişiminin fonksiyonunun 
bulunmasına bağlıdır. Yersel oyulma çukuru geometrisinin zamanla değişi
minin deneysel sonuçlara dayanarak hesaplanmasını öngören rasyonel 
bir analiz metodu D. Altınbilek tarafından teklif edilmiştir. (1) 

Metod'da yersel oyulmanın analizi, Laursen (2) ve Carstens'in (3) 
araştırmalarındaki gibi süreklilik denkleminin yersel oyulma çukuruna 
uygulanmasına dayanmaktadır. Analizler için temel bağıntı süreklilik denk
lemidir. 

Süreklilik denkleminin integrali, yersel oyulma çukuru derinliğini 

zamanın fonksiyonu olarak vermektedir. Diferensiyel denklemde mevcut 
üç ayrı terim, diferensiyel hacım, oyulma çukuruna giren ve çıkan sürüntü 
maddesi yükü ifadelerinin deneysel sonuçlara dayanılarak tesbiti için ras
yonel esaslar kullanılmaktadır. Model deneyleri oyulma çukurunun gelişme
sine etki eden çeşitli faktörleri ve gerekli olan bazı katsayıların değerle

rini bulmak için yapılmaktadır. 

2.2· Süreklilik Denklemi 

Yersel oyulma için genel matematiksel ifade, maddenin saKımı şeklin
de olan bir süreklilik denklemi olarak yazılabilir. Bu süreklilik denklemi, 
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oyuntu çukuru hacmı, kontrol hacmı kabul edilerek yazıldığında aşağıdaki 
şekli alır. 

d V 
~=OSo-Osı (1) 

Bu denklemde; dV oyun~u çukuru hacmı nın zamana göre değişim:ni , O"" 
dt 

oyulma çukurundan ç ı kan sürüntü yükü; Osı oyulma çukuruna giren sürüntü 
yükü olmaktadır. Bu araştırmada düşey ve temiz bir su jeti i le çalışı l dığ:n

dan oyuntu çukuruna, çukurun kenarlarından aşağ ıya doğru kayan sürüntü 
maizenıesinden başka malzemenin gelmediği kabul edilmiştir. Böylece 0~; 

oyulma çukuruna gimn sürüntü yükü sıfır oimaktadır. 

Süreklilik denklemi aşağıdaki şekli almaktadır. 

___Q_y_ - o (2) dt - So 

V ve OSo oyuntu geometrıi sinin fon-ksiyonları olduklarından ayrılabilirler 

ve denklem aşağıdaki gibi integral şeklinde yeniden yazılabilir. 

t = fs ____illL (3) 
• OSo 
o 

Yukarıd<:ki ifadede S, yersel oyulmanın derinliğidir. 

2.3. Yersel oyulma çukurundan çıkan sürüntü yükü 

Oyulma çukurundan dışarıya taşınan OSo sürüntü yükü ıçın oransal 
bir fonksiyon, Altınbilek (1) tarafından yapılan 'bir çalışmadan alınmıştır. 

Genel bir durum için bu ifade aşağıdaki şekilde yazılmıştır. 

~- ff 
UBD. - 1, 

l 

(Oyuntu çukuru geometrisil s l 
dane geometrisi, akım özel- • bJ x 
likleri 

{ Coı N2, - tan cx-tan 0 } 512 (4) 
8,2 cos cx 

Düşey su jeti altındaki oyulmanın incelenmesinde, U referans hızı, 

suyun lüleden (nozzle) çıkış hızı olarak alınmıştır . Oyuntu çukuru geniş
liği B, deneyierin iki boyutlu yapılmış olması nedeniyle aynı zamanda 
kanal genişliğine eşittir. Yersel oyulmaya neden olan engelin uygun 
bir ölçüsü olarak b jet kalınlığı alınmıştır. Boyutsuz S/b değişkeni oyuntu 
derinliğinin zamanla olan ilişkisini kurmak için konmuştur. UHD9 , B gen i ş

liğinde ve Og nin birkaç katı yüksekliğinde olan bir alandan gelen bir yak
laşım debisi olarak düşünülmüştür. Bu terim aynı zamanda denklemin sol 
tarafını boyutsuz hale getirmektedir. 0 yatak malzemesinin doğal şev 

açısıdır. Co1 sürüklenma (drag) katsayısı, Og sürüntü maddesinin ortalama 
dane çapı, cx yatağının eğimidir. 
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Bağıntıdaki N5 -sürüntü maddesi sayısı olarak bilin :r ve U/v (s-ı)g:>g 
ye eşittir-

Yukarıdaki açıklamalara göre ve yapılan araştırmada sürüntü yatağı 

düz ve yatay olduğundan yatak eğ i mi sıfır alındığından 4 eşitl : ği aşağıdaki 

gibi yazılır. 

- (~ 2 0\5/2 Oso- f. UBD0 8
•2 Ns -tan J (5) 

Burada f, deneylerde tesbit edilmesi gereken fonksiyonel b:r katsayıdır. 

2.4. Versel Oyulma Çukuru Geometrisi 

Yersel oyulma çukuru geometrisi bir yersel oyulmadan diğerine değ
işecektir. Bununla birlikte yersel oyulma araştırmalarında görü ~en ortak 
özellik oyuntu çukurunun şev eğiminin malzemenin doğal şev açısına çok 
yakın olmasıdır. Bu özelliği de kullanarak belli bir yersel oyulma hali için 
oyuntu çukuru hClemini yaklaşık olarak matematiksel şekilde yazmak olanağı 
vc:ırdır . Ek olcırc:ık oyulma deneyleri oyulma devam ett iği sürece oyuntu 
geometrisinin değişmediğini göstermiştir. Hatta aynı nedenle meydana 
gelen oyulmalarda her deneyde benzer olmaktadır. Böylece, oyııntu geom
etrisi boyutsuz şekilde S gibi tek bir parametrenin fonksiyonu olarak ifade 
edilebilir. 

Yuk<ı rıdaki düşüncelerin ışığı altında, iki boyutlu düşey su jeti altındaki 
yersel oyulm<llar için de deneysel sonuçlara dayanarak basit geometrik 
hacım ifadesi yazılabilmektedir. Bu ifade deneysel sonuçların analizinde 
verilecektir. 

2.5. Versel Oyulmanın Zamanla Değişimi 

Oyulma çukuru derinliğinin zamanla değişmesi oyulma çuku-undan 
çıkan sürüntü yükü süreklilik denkleminin (Denklem 3) ün intergrasyon:.ı 

ile bulunur. Süreklilik denklemi oyulma çukurundan dışarıya taşınan sürüntü 
yükü ve oyulma çukurunun değişim hızı olmak üzere iki ayrı terimi kapsar. 
Oyulma çukurundan dışarıya taşınan sürüntü yükü (S) Denklemi i'e 
verilmiştir. f Fonksiyonel katsayısı için her yersel oyulma durumu iç"n 
deneysel olarak matematiksel bir bağıntı bulunmalıd : r. 

Yersel oyulmanın zamanla değişimini veren fonks!yonu bulmak iç'n 
gereken işlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
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a) Oyulma çukuru geometrisinin ölçülmesi. 

b) Oyulma çukuru hacmı için matematiksel bir ifadenin bulunması. 

c) Oyulma çukurundan çıkan sürüntü yükü ifades!ndeki (f) fonk· 
siyonel katsayısının deneysel sonuçlar ve çoklu regresyon ana
lizi ile parametrik şekilde tayini. 



d) Yukarıda (b) ve (c) de bulunan ifadelerin denklem (3) de b:r
leştirilmesi. 

e) Denklem (3) deki integrali hesapl ı yarak yersel oyulma derinliğ
inin zamanla değişiminin 'bulunması . 

f) Bulunan fonksiyonun deneysel sonuçlarla karşılaştırılması. 

3. MODEL .ve DENEYLER 

3.1. Model 

Bu tip yersel oyulma hadisesini incelemek amacıyla DSi Araştırma 
Dairesi Hidrolik Model Laboratuvarında bir deney kana l ı i nşaa edilmişti r. 
Deneyler düşey ve iki boyutlu temiz su jeti ile iki boyutlu yatay ve kohez
yonsuz bir ·kum yatağı kullanılarak yapılmıştır. 

3.1.1. Deney Kanalı 

Deney düzeneğinin temel elemanları, içerisinde 0,5 m derinliğ : nde 

kum bulunan deney kanalı, kanalın üstüne yerleştirilmiş düşey bir lüle, 
modele su veren borular ve ölçüm sistemleridir. 

Deney düzeneğinin genel görünüşü Foto 1 de görülmektedir. Ayrıca 
plan ve profili Şekil : 1 de verilmiştir· 

Deney kanalı dikdörtgen kesitinde, 5,0 m uzunluğunda 0,5 m genişliğin
de ve 1,0 m derinliğindedir. Kanalın ·deney bölümü, nün uzunluğu 3,5 m 
dir. Deney bölümünün yan duvarları deney sırasında olan olayları gözle 
izleyebilmek ve oyulmayı ölçmek için camdan yapılmış, ön cam, oyulma
nın gelişmesinin ve geometrisinin ölçülmesi için karelendirilmiştir. 4 cm 
lik bu karelendirme ile oyulma çukuru derinliği ve profili 0,5 cm lik bir 
doğrulukla ölçülebilmiştir. 

Kanal içerisindeki su seviyesinin ölçülmesi için ölçüm bölümünün 
iki tnrafına simetri·k bir şekilde iki adet sivri uçlu seviye ölçer yerleşti
rilmiş ve bunlar kanal duvarında açılmış piyozometre del iklerine birer 
lastik hortumla bağlanmıştır. 

Deney kanalı içindeki su seviyelerin in ayarlanabilmesi için kana l ın 

iki ucuna üstten taşırımalı birer kapak konmuştur. Her iki kapak açıs a l ha
reket yapmakta ve elle kumanda edilmektedir. Bu kapakl arla deney kana lı 

içerisindeki su derinliği O· 45 cm arasında değiştirilebilmektedir . 

Deney için kanala su, laboratuvardaki sabit seviyeli bir yüksek depo
dan gelmektedir. Deney kanalına su getiren borunun düz kısm : nın ortala
ma bir yerine lülenin debisini çabuk ölçebilmek için b:r orifis plaka 
(diyafram) yerleştirilmiştir. Bütün deneylerde lülenin başlangıç debileri, 
orifis plaka için bulunan debi anahtar eğrisi kullanılarak ayarl andı. 
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Hesaplarda oyulmanın başlangıç şartları için t = O iken S = O kulla· 
nıldığından lüle debisinin ayarının çok kısa bir zamanda yapılmasını ge
rekmektedir. Bu ayarlama zamanı orifıis plaka kullanarak max. 5 san:yeye 
kadeır azaltılabilmiştir 

Lülenin debisi borunun mansabında kanal yakınında bulunan bir sür· 
gülü vana ile kontrol edilmektedir. Bu debi deney kanalın ~ n iki yanındaki 
tahliye kanallarına yerleştirilen 0,5 m'lik keskin ·kanarlı ve yanal büzülme
siz iki dikdörtgen savakla hassasiyetle ölçülmektedir (Şekil : 1). 

3.1 ·2. Jet Lülesi 
Deneyler için ağız genişliği (açıklığı) 1 ve 2 cm olan lüleler kullanıl

mıştır. Düşey jet lülesinin ayrıntı'ları Şekil : 2 de verilmiştir. Düşey lüle 
iki esas kısımdan ibarettir. Üst kısmı dikdörtgenler pirzması şeklinde 
kapalı bir haznedir. Su, bu hazneye yan tarafl ardan g·rmekte ve hazne 
içerisinde iki su jeti birbirine çarptırılarak enerjisi kırılmaktadır. Hazne
nin alt saçına çok sayıda deliık açılmıştır. Bu ,del iklerin gellişlikleri ve 
yerleri, jet bütıün lüle boyunca üniform çıkabilecek şekilde ayarlanmıştır· 

Şekil : 2 B· B kesiti 

Alt kısım bir jet lülesidir. Lüle standard bir lüle olmamakla birlikte 
kenarlarına çan ağzı profili verilmiştir . Ağız açıkl ı ğı dikdörtgen olan lüle
nin düz olan kenarları, deney kanalının duvarlarını teşk i l eden camın iç 
yüzeyi ile yüze yüz olacak şekilde yerleştirilmiştir. Böylece lülenin boyu 
deney •kanalının genişliğine eşit olmaktadır. Zaten yapılan araştırmanın 

iki boyutlu olarak yürütülmesi bu:ıu gerektirmektedir. Lülenin ağız aç ık· 

lığı "b" jet kalınlığı olarak alınmıştır. 

3.1.3. Deneylerde Kullanılan Sürüntü Malzemesi 
Model çalışmalarındaki iki değişik çapta kuvars kumu kullanılmıştır. 

A ve B kum numunelerinin elek analizleri ve özgül ağırlık'an Araştırma 

D<:! iresi Beton Laboratuvarında yapılmıştır. Kullarıılan malzemelerin f izik· 
sel özellikleri Tablo : 1 de verilmiştir. 

Deney kanalı içerisindeki yatak malzemesi hep aynı seviyede tutul
duğundan ve oyulmanın olduğu kısımdaki malzeme her deneye haslama
dan önce daima aynı şekilde düzlendiğinden, deneyler sıras ı n.Ja yatak mal
zemesi sıkışmasının sabit kaldığı kabul edilmşitir. Deney bölümünde A. 
malzemesinin boşluk oranı 0,88. B nin ki ise 0,85 dir. 

T.:ıhlo: 1 Kullamlan Yatak Malzemesinin Özellikleri 

Özellik A Kumu B Kumu 

Ortalama dane çapı Dg (mm) 3,37 1,72 
Dane çapının standart sapması, ua 1,36 1,34 

Özgül ağırlık, s 2,59 2,59 
Doğal şev açısı, 125 (derece) 29 ,3 26,6 
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3.2. Deneyierin Yapılışı 

Deneylerde belirli bir yatak malzemesi ve akım şartı için düşey su 
jetinin meydana getirdiği yersel oyulman ın zamanla değişimi ve oyuntu 
çukuru geometrisi incelendi. Ayrıca su derinliğinin oyulma üzerindeki etki
sinin bulunması için az, normal ve yüksek su derinliği olmak üzere üç ayrı 
derirı!ikte deneyler yapıldı - Değ i şik akım şartlarında yapılan deneyierin 
başlangıcında deney bölümündeki malzeme yatağı her zaman yatay ve 
düzdü. Böylelikle oyulma olayını i l•k anından itibaren gözlernek ve çeşitli 
deneyleri karşılaştırmak mümkün oldu. Ön hazırlıktan sonra kana!daki ya
tak malzemesi tamamen yatay ve düz hali getirildi. Bu durumuyla kanal 
deneye hazır olmaktadır. 

Deneye başlamadan önce kanal, iki plastik hortum ile gerekli su de
rinliği sağlanıncaya kadar dolduruldu. Bu doldurma sırasında deney bölü
münde yatak bozulması olmaması sağlandı. Deney kanalı su ile doldurul
duktan sonra lülenin debisi, debi kontrol vanası ve orifıis plaka yardını : yla 

birkaç san iye içerisinde istenen değere ayarlanmıştır. Sonradan bir iki 
dakika içerisinde keskin kenarlı ölçü savakları ile daha duyarlı bir ayarla
ma yapılmıştır. 

Deneyierin ilk safhasında oyulmanın geliş i mi sık aralarla .kayd <ıd ' ldi. 

(5sn, 10sn, 15sn, 30sn, 1 d,2d, 3 d, 4d, 5 d,7d,10d, 15 d, 20d,30d,) 
Daha sonraları Ise oyulma hızı azaldığ ı ndan profil okumaıa~ı daha uzun 
zaman aralıkları ile kaydedildi. Bir deneyin başlang ·cından 1/2 saat son
ra oyulmCl hızı yukarıda bahsedilen bütün işlerin bir gözlerncı tarafından 
yapılmasına imkan verecek kadar yavaşlamaktadır. Çekilen fotJğraflarda 

deney numarası ve deneyin başından itibaren -gecen zaman kayıtları 
mevcuttur. Gözlemcinin kayıtları ile birl ikte fotoğrafların a'ınması, oyul
ma çukuru profilinin doğru olarak tesbitine yardımcı olmuştur. 

Her oyulma deneyim~ . oyu lmc. nın durduğuna kanaat getirildiği zaman 
genell ikle (2,5 ; 4; 6 saat sonunda) son verildL 

Jet hızı . su deri nliği , jet ıkalınlıaı ve ycıtak ma'zemesi değişfrilerek 

toplam olarak 30 deney yap ı lm ı şt·r. Önceki ilk 11 deney modelin ve de
ney süresinin tesbitı için yapılan gözlem deneyleridir. 

15 ve 16 cı deneyler diğer rutin deneylerde aynı şartlarda yapılma

dığındc: n ve 25 nci deneyde de oyulma olmadığından bunların deney so
nuçları Tablo : 2 de bulunmamaktadır. Genellikle deney!ere 6 saat devam 
edildi. Bazı deneyler. oyulmanın diğerlerinden çok önce durması nedeniy
le daha kısa süre devam etti rilmiştir. Laboratuvardaki çalışma saatleri kı

~ıtlı olduğundan 30 deneyden ancak iki tc:nesi çok uzun bir süreyle test 
edilmiştir. 

Her deneyde aşağıdaki ölçümler yapılmıştır. 
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1) Oyulma çukurunun gelişimini görmek için belirli zaman aralarıyla 

fotoğrafları çekilmiştir. 

2) Aynı zamanlarda ön camın karelerinden yararlanarak oyuntu de
rinliği ve profili çizilmiştir. Oyuntu çukuru jet'in eksenine göre 
simetrik olduğundan yalnız sağ tarafındaki profi l i ölçülmüştür. 

3) Oyuntu derinliği 0,5 cm duyc.:rlıkla ölçülmüştür. Oyuntu derinliğ i 

akımın salınımlı karakteri nedeniyle sürekli olarak değişmekteydi. 
Bu sebeble çukur deri nl iği devc.:mlı bir şekilde gözlenerek en çok 
gözlenen max. oyuntu derinliği kaydedildi. 

4) Limit oyulma derinliği ölçüldü. 

5) Suyun sıcaklığı her deneyin başl angıcında ve bitim'nde ölçüldü. 
6) Yatak malzemesinin doğal şev açısı, oyulma çukuru profilinin 

eğiminden ölçüldü. 

3.3. Deneyierin Kapsamı 

Deneyiere ilişkin bütün hidrolik ve fiziksel şartlar ile ölçülen limit 
oyuntu derinlikleri Tablo: 2 de verilmiştir . 
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4. DENEY SONUÇLARININ ANALiZI 

4.1· Oyulmanın Gelişimi 

Düşey jet akımıyla yapılan deneylerde oyulma çukurunun gelişmesi 
Şekil : 3 de görüldüğü gibi üç safhada olmaktadır. Başlangıç safha :! ında 
oyulma çukuru aniden teşekkül eder. Kurnun yatak sürüntü yükü şeklinde 
taşındığı oyulmanın başlangıç safhasında, oyulma çukurunun ve teşekkül 
eden kum dalgasının düşey boyutları yatay boyutlarından daha hızlı artar. 
Şekil: 4 

Kum dalgasının teşekkülü ile oyulma, gelişme safhasına geçmiş ol
maktadır. Oyuntuyu takip eden kum dalgalarının yatayla yaptığı açı, malze
menin doğal şev açısına eriştiğinde taşınım artık askıda devam etmektedir. 

u Lüle 

ı 

- -

ilk yatak 

Şekil : 4. Deney tesisinin ve düşey jetteki akım 
şekillerinin şematik görünü~ü 

Jet akımının tabandan kaldırdığı kumların büyük blr kısmı oyuntu 
çukurunun ilk yatak seviyesinde toplc:nır ve akımın yukarı doğru olan 
bileşeni tr:rc::fından askıya kaldırılırlar. Bu daneler:n bir çoğu , Şekil: 4 de 
gösterilen, biri saat yönünde, diğeri saatin ters yönündeki büyük çevr;nti
lere kapılarak tekrar oyuntu çukuruna dönerler. 

Kum dalgasının oyuntu çukurunun memba yüzüne çökelen malzeme
nin bir kısmı çukura doğru tekrar geriye kayarlar. Bir kısmı ise kum dalga
sınırı tepesini aşarak dalganın mansap yamacına çökelir. Bu kum danelE-ri 
oyuntu çukurundan çıkan malzeme yükü olmaktadır. Bu safhada oyuntu 
çukuru zamanla logaritmik olarak gelişme!..tedir . Oyulma çukuru bu geliş

me safhasında pratikte limit derinlik ded iğim iz bir der:nliğe erişmektedir. 
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Oyulma geliştikten sonra çukurdan çıkan akımın hızı azalmaktadır. 

Bu hız serbest kalan kum danelerini kaldırp yükseltmeyecek kadar düşük 
olduğundan oyuntu çukurundan dışarıya taşınan danelerin sayısı çok azdır. 
Oyulma deneyinin bu "ileri safhasında» oyuntu çukurunun denge haline 
geldiği farzedilmiştir. Bu son safhada çukurdan dışarı taşınım sıfıra yak
laşmış ve limit oyulma derinliğine bu safhada erişilmektedir . 

. Tablo : 2 Oyulma Deneylerinin Kc:ıpsamı . 

12 2 3.37 20 
13 2 2 3.37 20 
14 2 3 3.37 20 
17 2 2 3.37 36 
18 2 2 3.37 4 
19 2 3 3.37 4.6 
20 2 1 3.36 4 
:.!1 2 3 3.37 36 
22 1 3.37 20 
23 1 3.37 4 
24 2 3.37 4 
26 2 3.37 20 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35' 
36 

3 3.37 20 
3 3.37 36 
3 3.37 4 
3 1.72 36 
3 1.72 20 
3 1.72 20 
3 1.72 4 
1 1.72 20 
2 1.72 4 

1.72 4 
37 2 2 1.72 20 
38. - 2 3 1.72 20 
39 2 1 1.72 20 

40 2 2 1.72 36 
41 2 3 1.72 36 
42. 2 2 1.72 4 
43 2 1 1.72 4 
44 2 3 1.72 4.6 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

ll ı ~ 
::ı ....., . -z . 
~ 

> 
4.36 
8.72 

13.08 
8.72 
8.72 

13.08 
4.36 

13.08 
4.36 
4.36 
8.72 
8.72 

13.08 
13.08 
13.08 

2.26 5 
4.51 6 
6.77 12 
4.51 4 
4.51 5 
6.77 6 
2.26 5 
6.77 6 
3.19 2,5 
3.19 4 
6.38 5 
6.38 3 
9.58 
9.58 
9.58 

6 

18.32 9.58 

2,5 
5 
2,5 
6 
5 
5 
3 

18.32 9.58 
12.21 6.38 
18.32 9.58 
6.10 . - 3.19 

12.21 6.38 
6.10 3.19 

5 
4 

25 12.21 4.51 6 
- 25-· o -}8~2-- 6.77 

25 
25 
25 
25 
25 
25 

6.10 
12.21 
18.32 
12.21 
6.10 

18.32 

2.26 
4.5'1 
6.77 
4.51 
2.26 
6.77 

6 
4 
3 
6 
5 
4 
6 

4.2· Oyuntu Çukuru Geometrisi 

11 6.5 
10.5 17.0 
10.5-11 24.0 
11 8.0 
11 28.0 
11 36.0 
10.5-11 16.0 
11 16.0 
8 4.0 
8 10.0 
8 16.0 
8 7.0 
7.5 
7 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 

6.5 - 7 
7 

6 .5-7 
6 

5.5-6 
6 

5.5 - 6 
5.5-6 

12.0 
4.0 

20.0 
5.0 

13.0 
8.0 

28.0 
6.0 

20.0 
1 1.0 
18.0 
28.0 

8 .0 
9 .5 

20.0 
32.0 
19.0 
44.0 

Bu araştırmada, S, oyuntu derinliği oyulma çukuru geometrisini tarif 
etmek için kullanılmıştır. Düşey su jetlerinin meydana getirdiği boyutsuz 
oyulma çukuru profili iki ayrı malzeme ve altı değişik akım şartı için ölçüt-
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müştür. Oyuntu çukuru profili aynı zamanda, oyulmanın gelşimi sırasında da 
geometrik olarak değişmeyip sabit kalmaktadır. Şekil : 5 de oyulma çu
kurunun bir deney boyunca değişik zamanlarda ölçülmüş profili verilmiş
tir. Böylelikle oyulma çukuru geometrisinin zamanla değişmeyip sabit ·kal
dığı saptanmıştır. 

Oyuntu çukuru jetin eksenine göre simetriktir. Hesaplamalarda ko
laylık sağlamak için profildeki paraboli-k eğrilikler düzgün çizgiler olarak 
alınmıştır. 

Oyuntu çukuru profili üç üçgenden meydana gelmektedir. Bunlardan 
bir tanesi ilk yatağın altında olan ters dönmüş ikizkenar üçgendir. Esas 
oyuntu çukurunu meydana getiren bu üçgenin yüksekliği, .s, oyuntu çu
kuru derinliğine kenarlarının eğimi de yatak malzemesini teşkil eden da
nelerin 0 doğal sürtünme açısının tanjantına eşit olmaktadır. Diğer iki 
simetrik üçgen ilk yatak seviyesinin üstünde meydana gelmekted:r. Şe

kil: 6 

Bu üçgenlerin bir köşesi jet'in ilk yatağa çarptığı yer olan orijin nokta
sında (B), ikinci köşesi ilk yatağın kum dal·gasının memba yüzü ile birleş
tiği noktada (C), diğer köşesi de kum dalgasının tepesinde (D) dir. Şe
kil: 6 

Şekil -6 !N, Oyulma çukuru tıccim deOişimi 

Bu üçgenlerin tabanlarını meydana getiren düz çizgi, bel irli bir zaman 
zarfında oluşan ve oyularak mansaba taşınan kum dalga'annın tepe nokta
larının geometrik yeridir. Herhangi bir anda ve yeterli bir su derinliğinde 
oyulma nedeniyle oluşan kum d~lgalarının tepe yükseklikleri deney so-

nuçlarından saptanmıştır. Bu yükseklik yaklaşık o l arcık S/ v 2 ye eşit bu
lunmuştur. 
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Matematiksel olarak oyuntu çukuru hacmi; 

BS2 
( v2)- 1·7 BS2 

\/ ----=~- 1 + -- - ---
-tan 0 2 tan 0 

(6) 

şeklinde bulunur. 

Oyuntu çukuru hacmının değişimi 

dv= (2+ v2) B S d S 3.4 BS dS (7) 
tan 0 · = tan 0 

olur. 

25 deneye ait ölçülen limit oyulma hacmı ile (6) nolu bağıntıdan 

hesaplanan hacımların korelasyonu Şekil : 7 de görülmektedir. Bu korel
asyon bağıntı 6 daki hacım ifadesinin uygunluğunu doğrulamaktadır. 
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Set.JI 7 bıctılen ve hesaplanon oyuntu hacıtnıarırıtn k.oretosyonu 

4.3. Deney sonuçl~rının analizinde kullanılan çoklu regresyon ana
lizinin kısc:ıca açıklan:ncısı. 

Herhangi bir araştırmada, bağımlı ve bağımsız değ :şkenler arasında 

ampirik bir bağıntının ortaya konuluşundaki ihtimalierin araştırılması için 
çoklu regresyon analizi uygulanır. Regresyon, değişken ler arasındaki bağ

ıntının tabiatıyla ilgilidir. iki değişken lineer olarak korele edilebilir ve 
regresyon katsayısı, değişkenierin korele edildiği doğrunun eğimidir. Eğer 

korelasyonda iki den çok değişken varsa, diğer değişkenlerdeki değişim-
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leri önceden tahmin etme!< için, kullunılan değ işkenierin herbiri için reg
resyon katsayıları bulunmalıdır. 

Genellikle, bağımlı bir y değişkeni bağımsız bir çok değ·i şkenin te
rimleri olarc::k aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

y = a+b x+c z +dw+--···· veya 

değişik bir şekilde bazen çoklu lineer denklem verecek şekilde modifiye 
edilebilir. Örneğin : 

y=axb z' w·1 • •• ise buradan, 

log y = log a+ b log x+c log z+d log w+ . .. ... 

ve değişken değiştirerek 

Y=A+b x +cz+dw ... yazılabilir. 

Yukarıdaki eşitlik sembolleri basitleştirmek için tekrar düzenlenirse, 

y =ı:ı+ b ı Xı+ b2 X2+ bJ XJ+---······+ bn Xn şeklinde yazılabilir. Burada, 
•Y• bağımsız değişkenlere ayrılmış bağımlı değ işken , .. a. sabit terim, 
b ı , b2,,,, b" regresyon katsayılarıdır. 

Çoklu korelasyon katsayısı, R, değişkenler a rasındaki bağıntının bü
yüklüğünün bir ölçüsüdür. Korelasyon katsayısının 1 ,O e eşit olması değiş
kenler arasında mükemmel bir birleşmenin olduğunu gösterir. Korelasyon 
katsayısı 0,0 ise tamamen gelişi güzel bir bağıntının varlığını belli eder. 
Korelasyon katsayısı eksi veya artı bir'e yakınsa değişkenler arasında iyi 
bir bağıntı vardır. 

Çoklu regresyonun önemi (sıkılığı) uygun F değerleriyle karşılaştırıla
rak test edilir. 

F değeri , regresyon ile taşınan kareler toplam ı nın, artıkkarel er top
lc::mına oranıdır. Bunlardan her biri de kendi serbestlik derecesine bö
lünmüştür . Regresyon ile taşınan kareler toplamının serbestl ik derecesine 
k deni r ve bağımsız değişkenierin sayısıdır. Sapan kareler toplamının ser
bestlik derecesi (n-k-ı) dir. Burada n regresyon çizgisine uygun göz
lemlerin sayısıdır. 

Eğer hesaplanan F sayısı, istatistik tablolardaki F değerinden büyük 
ise korelasyon a. derecesinde önemlidir, (sıkıdır). Bu aşağıdaki şekilde 

ifade edilebilir. 

Fhesaplanan> Fa., k, (n-k-ı) 

Burada, a., F tablosundaki olasılık derecesidir. k ve n ise yukarıda 
tarif edilen değerleridir. 
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Serbestlik derecelerinin, çift değerli gen i ş bir sahasını kapsayan 
F değerleri Snedecor tarafından bir tablo haline getir: lmiştir. Bu tablo
lar istatistik kitaplarda mevcuttur. 

4.4 Oyuntu çukurundan çıkan sürüntü yükü ifadesindeki «f, fonk
siyonel katsayJ.Sının çoklu regresyon ~nalizi ile bulunması 

Oyuntu çukurundan dışarı taşınan sürüntü yükü O,o eş : tlik 2 ile ve
rilmişti. Bu sürüntü yükü ifadesi boyutsuz olarak aşağ ı daki şekilde yazıla

bilir. 

f Oso 
- ( CD' s;2 

UBDg ~ W,-tan 0 ) 
(8) 

Burada U başlangıç hızı, suyun lüleden çıkış hızı olarak alınmıştır. 

Oyuntu çukuru ve jet iki boyutlu olduğundan oyuntu çukuru genişliği 

kanal genişliği B ye eşittir. 0 9 , sürüntü maddesinin ortalama dane çapı, 

0 yatak malzemesinin doğal şev açısı, C1o sürükleme katsayısı 

N,=U/v' (s-1) g09 

ifadesi sürüntü maddesi sayısı olup akım özelliklerini kapsar. 

Oyuntu çukui'una giren sürüntü yükü sıfır olduğundan oyuntu çuku· 
rundcın dışarı taşınan sürüntü yükü (debisi) oyuntu çukuru hacmının 

değişim hızına (debisine) eşittir. 

Bu şöyle ifade edilir. 
d V 

Oso= dt 

Eşitl ik 7 yukarıdaki eşitlikte yerine konursa 

dV (2+ y2) B SdS 
O,o=~= tan 0 . dt 

bulunur. 

(9) 

(1 O) 

Sonsuz küçük 6 t süresi için dS yerine, onun li mit değeri olan 68/6 t 
dt 

y<:zılabilir. 

Böylece (10) eşitliği 

o -~~=R+v' 2J...§ 
so- !J.t tan 0 . ( 1 O a) 

Her deneyin, çizilmiş olan derinliğin zamanla değişimi eğrilerinden 

trapezoidal metod ile (10 n) eşitliği kullanılarak eğri altındaki a'an ve 
doiG:yısiyle 6 V/ 6 t veya eşiti ol c::n oyuntu çukurundan çıkan sürüntüsü 
yükü OSo hesaplandı. Bundan sonra her deneyde, her S değeri için (8) 
eşitliği kullanılarak f fonksiyonunun sayısal değerleri hesaplandı. Hesapla-
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nan f değerleri incelendiğinde boyutsuz oyuntu derinliğ i 8/b, arttıkça f 
fonksiyonunun değerini n azaldığı görülmüştür. 

Oyulma limit derinliğe erıiştiğinde f değeri ve dol<ıyısiyl e oyuntudan dı
şarı taşınan sürüntü yükü sıfır olmaktadır. 

f k<ıtsayısı, oyuntu çukuru geometrisi, akım parametresi ve sürüntü 
m<ıddesin in dane geometrisinin bir fonksiyonu olduğundan bu paramet
relerin boyutsuz bir fonksiyonu olarak y~zılabilir. 

f=t( u . ~ . §:_ . ~) 
v gb b b . b 

(11) 

f değeri nin oyuntu çukuru derinliği ile azalması l ineer olmayıp eks
ponansiyeldir. Hatta, oyuntu çukurunun ge l işim i logaritmik bir karakterde 
olduğundan boyutsuz oyuntu çukuru parametresi olarak S/b veya Sr/b ye-

rine log (· ~r ) alındı. Böylelikle (11) eşitliği yeniden aşağıdaki şe·kilde ifade 

edildi. 

f=f [ log (Sr/S), Fr, H/ b, Dg/ b] (12) 

Burada «Sr" limit oyulma derinliği, «S» herhangi bir t anındaki oyuntu 
derinliği, «fr, jet Froude scıyısı, «H» su derinliği , uDg» ve .. y, önceden ta
rif edilen değerler, «b» jet ktılınlığıdır. 

Madde 4-3 de yapılan açıklamaların ışığı altında f fonksiyonu aşağıdaki 
şekilde yazılabilir . 

f=A (log Sr/Sl" Fr" (H/ b)< (Dg/ b)d (13) 

(13) eşitliğinin iki tarafının logaritması alınarak 

log f= log A + a (log Sr/S) +ıb log 
yazılır. Vey<ı eşitlik 

y=A+axı +bx2+c-XJ+dx.ı şeklinde 
basitleştirilebil ir. 

Fr+c log (H/ b) +d log (Dg/ b) 
( 14) 

a, b, c, d regresyon katsayıları ve A sabit terimi (regresyon çizg'sinin 
ekseni kestiği noktanın ordinatı), ODTÜ'sinde m evcut «STEP» isimli çok

lu regresyon anal izi programından yararlanılan .. k elektronik Komputer ile 
hesaplandı. Nümerik integrasyon için de RK2 isimli program kullanıldı. 

Yapılan 30 deneyden elde edilen 317 değer takımı, (h::ır takımda f, 

log Sr , Fr, H/ b ve Dg/ b için değer bulunmaktadır) Komputer progrnmına s 
data olarc::k verilerek cışağıd&ki regresyon katsc::yıları ve sabit sayı bıı lundu . 

a=0,826, b=-5,374, c=-0,635, d=1,727 

ve A = 1 ,60950 

Logaritmik şekilde son denklem 

81 



log f= 1 ,6095+0,826 log (Sr/S) -5,374 loçı Fr-0,635 log H/b 
+ 1 ,727 log (Dg/ b) ve 

bulunan üste! fonksivon 

f
_

40 
log (Sr/S) (Dg/ b) ı .s d 

- Frs.s (H/b) o.s ır. (16) 

Bütün deneyler bu regresyon analizine sokulmuştur. (16) denklemi 
bulunurkenki analizde çoklu korelasyon katsayısı 0,92, değişkenlik anali
zinin F- değeri 419 ve .gözlem sayısı 317 idi. 

4.5. Limit Oyulma Derinliğini veren Bağıntının çoklu Regresyon Ana· 
lizi ile Bulunması 

Şekil 3 de görüldüğü gibi oyunt:u çukuru, l imit oyulma derinliği Sr ye 
birçok deneyde ulaşmaktadır. 

Oyulma çukurunun gelişmesi logarıitmik olduğundan , pratik olarak 
denge durumuna oldukça kısa bir süre sonra erişilmektedir. Bundan 
sonra oyuntu çukuru derinliğindeki artman·n zaman eksenine paralel 
olduğu açıkça görülmektedir. Bu nedenle, limlt oyulma için yazılacak ma
temc:ıtiksel bir ifade zamandan bc:ığımsız olarak yazılab: l i r. 

Sr/b boyutsuz limit oyulma derinliği, Fr, Froude sayısının, H/b su 
derinliğinin, U/ w sürüntü maddesinin çökelme hızının, Dg/b sürüntü mad· 
desi dane çapı'nın bir fonksiyonudur. Böylece limit oyulma deri nliği boyut
suz şekildeki parametrelerin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi yazıla
bilir. 

Sr/b =qı (U/ V gb, H/ b, U/ w, Dg/ b) ( 17) 

Sr/b limit oyulma derinliği fonksiyonu, deneylerde bulunan limit oyul
ma derinlikleri ve bu deneyiere ait parametreler kullanı'arak yine aynı 
çoklu regresyon analizi yapılarak bulundu. 17, 28, 30 ve 40 nolu deneyie
rin dışınd eı ki 26 deney değeri regresyon analiz:ne kondu. Bu dört deney 
H/ b> 10 dan büyük değerlerde jetin su içine girişinin (dağılışının) düzen
sizliği nedeniyle yanlış deney sonucu verdiğinden regresyona katılmamış
tır. 

Regresyon analizi sonunda bulumın Sr limit oyulma derinliği ifadesi : 

S / b= 30.5 (U / wP (Dg/ b) b l d (18) 
r Fr. (H / b) o·s u un u. 

(18) eşitliğini veren regresyon analizinde çoklu korelasyon katsa
yısı 0,981, değişkenlik analizinin F-değeri 136 ve gözlem sayısı 26 idi. 

Yukarıdcıki eşitlikde Fr sayısının paydada oluşu ilk bakışta bir yan
lışlık gibi görülüyorsa da bu sayısının jet Froude sayısı olması nedeniyle 
payda bulunan U2 teriminin içinde ikinci kuvveti bulunmaktadır. 
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Böylelikle Fr sayısı ifadede hakikatte pay'da ve jet Fr sayısı büyüdükçe 
oyulma derinli!'Ji artmaktadır. 

Deneylerde bulunan limit oyulma derinlikleri ile (18) eşitl i ğinden 
hesaplanan değerlerin karşılaştırılması Şekil : 8 de verilmiştir. 
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4.6. Oyulma Derinliğinin Zamanla Değişimi Fonksiyonunun Formüle 
Edilmesi ve Bunun lntegrasyonu 

Oyulma derinliğinin zamanla değişiminin bulunması için oyuntu çuku
ru •hacmnın de!'Jişimi eşitli!'Ji Eşitlik (7), oyuntu çukurundan taşınan sürün
tü yükü eşitliği Eşitlik (10) ve ·f,. for1ksiyonel katsayısı bağıntısı Eşitlik 
(16). (2) nolu süreklilik denkleminde yerine kondu ve Eşitlik (2) nin Inte
rali alındı. (2) Eşitliğinin integral! oyuntu derinliğinin zamanla değişim fonk
slyonudur. (3) Eşitliğinin lntegrali, S oyuntu derinliğinin değişik değe r
leri için, ikinci dereceden Runge - ıKutta metodu uygulanarak elektronik 
komputer ile yapılmıştır. 

Hesaplardan elde edilen değerler ile deneylerden ·bulunmuş olan 
değerlerle oyuntu çukurunun zamanla değişim eğrileri çizilmiştir. Şekil : 
9 ve 1 O da verilen grafiklerde devamlı çizgi olarak çizilen eğriler (3) eşit
liğinin integrali sonucu bulunan değerlerle çizilm i ştir. Yapılan deneylerle 
bulunmuş olan değerler ise noktalanmıştır. Şekillerdeki eğrilerin bir çoğ
unun ölçülmüş olan noktalara Iyi uyduğu görülmektedir. Oyulmanın başlan
gıcı için tatminkar olmıyan uyuşmanın oyulmanın gelişmesi ve ileri saf
halarında tatminkAr olduğu kabul edlle'biJir. 

83 



Oyuntu çukurundan dışarı taşınan sürüntü yükü fonksiyonu, oyuntu 
deri nl i ği fonksiyonunun formule edilmesinde aşağıdaki şekilde ku ll anıldı. 

40 (Dg /b) 1'
5 

( CD' 2 )s12 
O.o=UBDg 

8 2 
N s-tan 0 .log (Sr/S) (19) 

Frs·s (H/ bJ O·S . 

Veya 

O,o=UBDg --W -tan { 
40 (Dg/b) '·5 

( CD' 
Fr·s (H/bl o.s 8.2 s 

{ 30.67 (U/w)~(Dg/b) } 
Fr. (H/ b) 0'5 dir 

ı o g ---'--'-:--: 
S/b 

(20) 

Son olarak (3) eşitliğ i nin integral şekli 

s 
1 . r (2+v2) Fr'5 (H/b) 0

'
5 SdS 

t=- 5/2 
60 ~ 40 tan 0 U.Dg (Dg/b) ı.s (CD' N2

5
-tan 0) log (Sr/S) 

8.2 

(21) . 

olarak yazıldı. Burada Sr, (18) eşitliği ile verilen limit oyuntu derinliğ idir. 
(21) eşitliğinde oyulmanın zamanla değişimi, akım, oyulma geometrisl 
ve dane özellikleri cinsinden ifade edilmektedir. 

Model çalışmaları sonuçları için (21) eşitliği kullanılarak hesaplanan 
oyulma eğrileri Şekil : 9 ve 10 da görülmektedir. 

Oyuntu çukuru büyürken çukurdaki yersel hız azalmaktadır. Bu ne
denle oyuntu derinliği, sonunda limit derinliğe ulaşmaktadır. Oyulma
nın zamanla gelişmesi logaritmik ~karakterde olduğundan pratik olarak 
denge hali kısa bir zaman sonra meydana gelmektedir. Sonradan şekil

lerden de görüldüğü gibi oyuntu derinliğindeki artma, zaman eksenine 
paralel olmaktadır. 

Limit oyulma derinliği önem sırasına göre jet h ızına, su derinl i ğine 

sürüntü maddesinin çökelme hızı ve dane çapına bağlı olmaktadır. Örne
ğin, jet hızinrının az ve su derinliklerinin. çok olduğu deneylerde oyuntu 
derinliği limit oyulma derinliklerine çok kısa (15- 30 dakikada) erişmek

tedir. Tersine -olarak jet hızlarının çok, su derinliklerinin az olduğu deney
lerde limit oyulma derinliğine 150-240 dakika gibi uzun sürede erişilmek
tedir. 

Bu sonuçlar ilgili şekillerde belirli olarak görülmektedir. 

Deneylerde, teorik bir limit derinliğe ulaşılması beklenmemiştir. 

Böyle bir limit oyulma derinliği çok uzun bir peryot sonunda meydana ge
lecektir. Belirli bir akım şartında, yatağı meydana getiren sürüntü mad
desinin aşınma nedeniyle dane çaplarının küçülmesi dolayısıyle limit 
oyuntu çukuru genişleyecektir. 
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Deneyierin çoğuna 6 saat devam edilmişti r. Bu süre deneyierin bir 
çoğunda oyuntu derinliğin i n stabil duruma gelmesi için yeterli olmuştur. 
Örnek olarak 13 B deneyi Fotograf 2 -7 ile verilmiştir. Bu deneyde l imit 
oyulma derinliğine pratik olarak 4 saat sonra erişilm ! ştir. Sonradan de
neye 25 saat daha devam edildiği halde oyuntu derinliğ inde bir artma gö
rülmemiştir. 

Üç deney aynı şartlar altında tekrar edilmiş ve çok yakın sonuçlar 
bulunmuştur. Tekrar edilen bu deneylerdeki oyuntu derinliği en çok 0.5 
cm değişiklik göstermiştir. Böylece deneyierin tekrarlanabilir karakterde 
olduğu saptanmıştır. 

Kum tepelerinin hareketi oyulmanın pratik limit derinliğe erişmesin

den çok sonra da devam etmektedir. 

Bu hadise 13 B deneyinin fotograflarından açıkça görülmektedir 

Diğer karakteristik ve enteresc:n görülen deneyierin fotog rafları. fo
tograf 8, 9, 10 ile verilmiştir. Aynca ·düşey jet akımı fotograf 11 de görül
mektedir. 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada düşey bir su jetl altında kohezyonsuz ve düz bir ya
taktaki yersel oyulma incelenmiş ve meydana gelen oyulmanın benzeşlm 
kanunl8rı araştırılmıştır. Yersel oyulmanın analizi, sürekl ilik denkleml
nin yersel oyulma çukuruna uygulanmasına dayanmaktadır. Sürekli l ik 
denkleminin integrali alındığında yersel oyulma çukurunun zamanla de
ğişmesi fonksiyonu bulunmaktadır. Diferansiyel denklemdeki, d'feransl
yel hacım ve oyuntu çukurundan dışarıya katı madde yükü ifadeleri
nin saptanması Için deneysel sonuçlardan yararlanılmıştır . 

Deneylerde, Fr, jet Froude sayısı 2,26 dan 9,58 e kadar, Ns Sediment 
snyısı 4.4 den 18,3 e kadar değişik değerler ve H/b boyutsuz akım derin
liği de 2 den 36 ya kadar değerler almıştır. 

1 ve 2 cm olmak üzere iki ayrı jet kalınlığı ve Iki ayrı dane çaplı üni
form kum kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde ed!len sonuçlar : 

1. Oyulma çukuru geometrisi oyulmanın gelişmesi sırasında sabit kal
makta ve zamanla değişmemektedir. Belirli bir anda ve yeter dere
cede su derinliği bulunduğunda kum dalçıalarının (çukurdan dışarı

ya çıkan malzemeden meydana gelen birikintil tepe yüksekl iği yak
Icışık olE:ırak oyuntu derinliğinin 0,7 sine eşit olmaktadır. 

2. Oyuntu çukuru büyürken çukurdaki yersel hız azalmakta ve netice
de bir denge hali olan limit derinliğe ulaşmaktadır. Limit oyun
tu derinliği , jet Froude sayısına, su (akım) derinliğ i ne. ortalama da
ne çr.pına, jet kalınlığına, jet hızına ve sürüntü maddesinin çökelme 
hızına bağlı olmaktadır. Bu bağıntı 18 eşitliği lle verilmiştir. 
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Foto: 10 

Foto: 11 

limit oyulma derinli ğine erişiirneden önce, oyulma zamanla as:mto· 
tik olamk gelişmektedir. Oyulma deri nliğinin zamanla değişimi sü
reklilik denkleminin integn::li ı:ı lın arak bulum::bi lmekte olup bu integ
ral genel şekilde 21 eşitliğiyle verilmiştir. 

3. Yüksek su derinl iklerinde oyuntu çukuru, jetin su iç·ndeki dağılımı

nın düzensizliğ i nedeniyle düzensiz bir hale gelmekted ir. eu düzen
sizlikler nedeniyle H/ b > 10 hali için deneylerde ölçüm hataları ya
pılmıştır. Su derinliğinin jetin kalınlığına oranı H/b> 10 halinin 
·hidrolik yapılar için pratik bir değeri olmayı şı nedeniyle bu hatalar, 
sonuçların pratikteki uygulcımasına bir etki ycıpmayacaktır. 

4. Su derinliğinin az olduğu hallerde oyuntu çukuru aniden ve çok ça
buk gelişmekte sonradan da büyük bir süre devam etmektedir. Bu 
durumda, oyuntu çukurundan dışarıya taşınan sürüntü ma'zemesi 
akım tcm:ıfından sürekli ol c:: rcık mansaba taş ı ndı ğ ından oyuntu çuku
runun önünde kum yığınları teşek·kül etmemektedir. 

5. Jet kalınlığının, dane çapının ve değiş ik çaptaki yatak malzemesinin 
etkilerinin araştırılması için claha ileri çalışmaların yapılması gerek· 
lid ir. Bu tür bir yersel oyulmanın araştırılmasına bir başlangıç olan 

bu çalışma , su jetinin 1abiatta mstlandığı gibi parabcl ik yörünge ile 
yatağa düşmesi durumu Için genişletilecektir. 
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LOCALIZED SCOUR IN A HORIZONTAL SAND BED 
UNDER VERTICAL JETS 

By Süer OKY A y• 

SECTION 1 

1. LOCALIZED SCOUR 

1.1. Introduction 

Erosion is the removal of soil particals from their environment 
Erosion mty be divided into l cınd or soil erosion and local scour. Local 
scour is a type of erosion phenomena involving single unified flow 
pattern as for example, the local scour araund bridge piers and downstream 
of the gravel past gates of diversion dams or c::t the base of outlet 
structures of the high head dams. Localized scour will occor where large 
vortices are generated es the flow seperates from the obstruction or 
where the wcıter hes been accelerated as it moves past the obstruction In 
the stream or where the water fall from the hight arifice to the river 
bed. Preventcıtion of loccıl scour which are harmful to the hydraulic 
~tructures r.nd estimation the depth of the scour~ are very important for 
the design of such projects. 

1.1. Scope of the investigation 

The purpose of this investigation is to formuiate sfmilarity 
relations for local scour under vertical jets by means of: raUonal analysis 
and e:xperimentc::l study. A two- dimensional ve_rtical . water jet . and a 
two- dimensional sand bed were used in ıthe study. This type of local scour 
will be en r.pproach to the local scour due to the parabolic water jets 
wh ioh tali from spillway flip buckets or bottom outlets to the river bed. 
This investigation will ıbe continue w ith inclined jets. 

2. THEORETICAL ANAL VSiS OF THE PROBLEM 

Local scours are very complicate hydraulic phenemen::ın and there 
<1re no exr.ct theoretical analysis jet. lt has been faced many problems 
that relevant to this tyıpe of sccurs in hydraulic engineering. The local 
sediment transport capacity of the flow changes with the changing flow 
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pattern. The boundary of scour hole is also continiously changing with time. 
Local scour will continue with such permenant changes. If tha local rate 
of transport is grec:ıter then the rate of supply, the local scour occurs . 
In general, the enlargement of the flow seetion will result in a reduction 
of velocity along the boundary and, therefore, a reduction in capacity for 
rtansport. If the supply rate of sediment is zero, the rate of transport out 
of scour ıhole decreases w ith the entargement of the scour hole. The re must 
be finite boundury position for which the veocity is too smail to raise 
liberated srınd grc:ıins from the scour hole and rate of scour becomes zero. 
For the case of no supply, this position satisfies the notion of l imit 
Local scour under verticcıl jets was studied by several investigator
Theoretical anelysis of such problems is usnally complicated because the 
flcws are non- uniform and turbulent. There is no direct formulation of 
velocity distribution along the scour hole. In c:ıddition there are many 
variables influencing the sediment transport rate. This has !ed most inves
tigators to c:pproach such problems experimentally. 

An analytical solution ı::ny local ized scour depends on the estab
lishment of mathamatical functions to deseribe the bed geometry, the trans
port cap<ıcity as a function of the flow conditions and time. A rational 
method for the c:ınc:lysis of localized scour under hydraulic s~ructures 
depending on the experimental results of change of scour hole geomerty 
with time has been proposed by Altınbilek (1). 

The analysis of local scour in the method is based upon the application 
of continuity princlple to scour hole as Lc:ıursen's (2) and Cars~ens (3) 
investigations. The basic equa•tion for the analysis is the continuity 
equation. The integration of the continuity equntion gives the scour hole 
depth as a function of time. The rational principles are used in order to 
determine the three terms of the differential equation (differential vo
lume, sediment transport in, and sediment transport rate out) depending 
on the experimental results. Model test can be utilized to evaluate the 
values of coefficient needed and to find the effect of various factors on 
the development of scour hole. 

2.2· The equ~tion of sediment continuity 

The basic equation for the analysis of local ized scour is the cont;nuity 
equation which is a form of conservation of mass with the scour hole as 
the control volume. The continuity equation can be written as, 

' dV 
dt=OSo-Osı (1) 

where dV /dt is the rate of change of the scour ho! e volume, OSo is the rate 
of sediment tranport out of the scour hole, Osı reters to the supply 
to the scour hole. lt is assumed herein that no sediment is transported 
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into the hole other than the sediment that would slide into the hole down 
the sides and down the upstream slope. Hence, the supply rate of sediment, 
0 51 is zero. The equation of continuity takes the form, 

d V 
dt=Oso (2) 

Because of V and Oso are functions of scour geometry Equation 2, can be 
seperated and rewritten into the integral form as follow; 

s 

t=/~ 
OSo 

(3) 
o 

Where S is the depth of scour hole. 

2.3. Output sediment trensport function 

A rational function for the rate of sediment transport, Oo,, out of the 
scour hole was taken form tıhe study reported by Altınbilek (1). The 
expressian is simplified as follows; 

{ 

Scour hole geometry S } 
= f (Sediment grain geometry), b x 

Flow parameters 

Oso 
UBDg 

{ Co
1 

N2, -tan a:-tan 0 } 
512 

(4) 
8,2 <COS a: 

In the above cquation, the reterence velocity, U ls taken to be the 
velocity of the water issuing from the nozzle. The scour- ho le width, B, 
is the channel width since the scour hole was two dimensional. The 
thichness of tıhe jet, b, is taken as pertinent dimension of the obstruction. 
The geometric vari<:ble S/ b is necessary to establish the stages of the 
local scour hole development. The reterence discharge UBDg, used In the 
discharge ratio canbe visualized as the approaching water discharge 
through an area having a width, B, equal to the scour with and having a 
height, Dg, equal to or some multiple of the .grain diameter. This term ls 
also made dimensionless the left of the equation. 0 is the angle of repose 
of bed material, Co1 is the drag coefficient, Dg ·ls t'he geometric mean 
diameter of sediment partioles and a: is the angle of inciination of bed 
from horizontal. Ns is called the sediment number which is equal to 

U/ v (s-1} gog. 

In the light of above considerations and since the angle of inciination is 
zero, Equation 4 is written as follows; 

Oso=f. UBDg (____QL Ns2 - tan 0 ) 
512 

(5) 
8,2 

Where f is a functional coefficlent to be determlned experlmentally. 
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2.4. Geometry of the local scour hole 

Scour hale geometry changes depending on the local ized scour situa· 
tions. And vary from one scouring situation to another. In general, the 
woll slope of the scour is nearly equal to the angle of repose of the 
cohesionless sediment. lt is possible to mathematically write the scour 
hale volume for specificed local scour using this consideration . Additi
onally in scour studies it was shown that scour hole geometry remains 
unchanged during the process. Even thought geometry stays the same 
from one test to another. Hence, scour hale geometry can be expressed 
as a function of a single parameter such as S in a dimensionlees way. 

In the l ight of above considerations an approximate mathematical 
expressian for the rate of change of scour hale volume of the local scour 
under two dimensional vertical jets can be determined experimentally. 
That expressian will give in the analysis of experimental results. 

2.5. The sccur hole development 

The scour depth- versus-time function is obtained by the integration , 
of the continu ity equation of sediment transport out of the scour hale, 
Equation 3. Continuity equat ion includes two seperate terms, that is, the 
rate of sediment transport out of the scour hale and the rate of change 
of the scour hale vclume. The rate of sediment transport out of the scour 
hale is given in Equation 5 is assumed to be appl icable to all local ized scour 
problems. A mathematical expressian for functional coeff:cient, f, in 
Equ&tion 5 is to be determined experimentally for each localized scour 
situation-

The procedure to be followed in the determination of the scour hale 
depth as a function of time is as follows : 

a) Determinat ion of a mathematical expressian for the rate of change 
of scour hale volume. 

c) Determination of the coefficient function, f, in Equation 5 after 
util izi ng model tests and multiple regression analysis. 

d) Substituticn of the terms in (b) and (c) in Equat:on 3 
e} Computation of the scour hale depth as a function of time by 

integrating the Equation 3. 
f) Checking up the solution obtr. ined in (e) with the experimental 

results. 

3. EXPERIMENTAL SET-UP AND THE TESTS 

3.1. Experimental set-up 

In order to ~tudy this locc:: l scour phenomenon, a flume was construc
ted in the Hydraulic l8boratory of the Research Depiumtment of The Gene-
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ral Directorate of state Hydraulics Woııks (DSI). Model tests were cerried 
out using a two- dimensional vertical clear water jet and a two dimensional 
sand bed. 

3.1.1. The Flume 

The bc:ısic component of the test installation is a flume containing 
0,5 m. depth of gravel, a vertical jet nozzle set above it, and a water 
supply and metering system. The general wiev of the test instal:ation is 
shown in Photograph 1. A detailed drawing of test flume is also given in 
figure 1. Flume has a rectangular shape. lt is 5.0 meter in length, 0-5 meter 
in width and 1.0 meter in depth. The test seetion of the flume is 3.5 meter 
long. The side w2lls of the test seetion are made of glass to permit visual 
observation and to mer::sure the scour phenomena occuring during the 
tests. Coordinate marking on the glass on one side are used for the 
measurement of scour geometry and the glass on one side are used for 
the measurement of scour geometry and the development of the scour 
hole. Using these four centimeters grid the depth of scour hole and its 
profile have been measured with an accuracy of 0,5 cm. 

The water levels were measured by the aid of two point gages 
which were symmetrically installed both sides of the test section. These 
are connected with the piezometer holes which cıre opened on the flume 
wall by plastic pipes. Two &djustable over- flow gates are al so placed at 
both ends of the flume in order to control the water levels. Each overflow 
gate has an angular motion provided by a spec;ally manufac4 ured hand 
operating system. By using this system water depth within the flume can 
be changed O - 45 cm. 

Wr:: ter comes to the flume from an elevated tank of the Laboratory, 
An arifice pl c:te was installed in the middle of the straight part of the 
pipeline in order to get quick measurement of the discharge of the nozzle. 

During the regular runs, all starting discharges of the n::>zzle were 
mec:ısured by the orifice plate for the desired rates obtained from the 
rating curve. 1 

Since the initial condition that S=O when t=O is used in the 
computation it is necessary that the adjustment time of the nozzle d"sc
harge must definitely be very short. The time of adjustment could be 
shortened as mnx. 5 seconds by using an orifice plate. 

3.1.2. Thet jet nozzle 

Slot thicknesses of 1 and 2 cm. were used for the nozzle in the 
tests. Details of the vertical jet nozzle are given in Figure 2. The vertlcal 
jet nozzle has two mains parts. The upper part is a chamber that has a 
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rectangular shape. Water comes to the chamber from its two norrow sides. 
Hence, two water jets are directed to each other within ~he chamber. There 
are severr:l orifices at the bottom of the chamber. Dimensions and 
locations of these orifices were arranged so that the jet is always uniform 
throught the length of the nozzle. Fi.gure 2 seetion B- B. 

l'he lower part is essentially a jet nozzle. This jet nozzle is rectan
gular in cross- seetion with the inner edge of the strai·ght walls set 
ffush with the inner faces of the glass waıfl of the flume. Consequently 
the length of the nozzle is equal to the flume width. The slot thickness 
of the nozzle denoted as «b• is taken as ~he thickness of the jet. 

3.1·3. Bed material used in the tests. 

Two different sizes of quartz sand were used in the study. Gradation 
and spec ~fic weight ratios of sand A and B were determine'CI and analysed 
in the Concrete Laboratory of the Research Department of DSI. Physical 
properties of sediment material are listed ·in table 1. 

Since the bed material was kept at the same fevel in the flume and 
~he sediment materir.l where the scour has occured was flattened in the 
st!me manner before starting each test, it was assumed that the compac
tion of sand •bed was constant during the process. Void ratio of mat erial 
A was 0.88 and tıhat of material ıB was 0.85 in tıhe test seetion of the flume. 

Table : 1 - Properties of Sediment 

Proparty Sand A Sand B 

Geometric mean diameter, Dg, (mm) 3.37 1.72 

Geometric standard deviati<>n, crg 1.36 1.34 

Speclflc gravity, s 2.59 2.59 

Angle of perose, tf> , (degrees) 29.3 26.6 

3.2.Experimental procedure 

Model tests were utilized, with tıhe vertice; l water jet, to determine 
the development and the geometry of the scour hale for specificed flow 
condition and bed material. Each experiment was performed at three 
different water depths (at ·shallow, normal and higher) in order to 
introduce the effect of water depth on the development of the scour. 

In di>fferent flow conditions the bed material in the flume was ffattened 
before each run. Hence, it have been possible to observe soour phenomenon 
from its begining and to compare different test each other. After per
forming the primary preparation, the bed material ·in the flume was 
compfetely flattened. Hence, the flume was ready for the test. 
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Before starting the test, the flume was filled w ith water up to the 
required water level with two auxil iary plastic pipes- lt was insured 
that there wr.s no deformation in the test seetion during the fill ing. 

After filling the flume with water the discharge of the nozzle can 
be adjusted to the required value in a few seconds by making use of the 
discharge control valve and the orifice plate. Then more accurate adjus
tment of the discharge was made by the aid of two sharp crested weirs 
in a few minute. In ~he early periods of a run development of scour was 
recorded frequently . later, because of the rat~ of development of scour 
was decreasing, profile readings were recorded at larger intervals of t ime. 

Since the rate of development of scour was decreasing Clt the end of 
the first th irty minutes, one operator was able to perform all the measu
rements. The run number and the time that last from the beginning of 
scour were being on the photographs. lt was being useful to take photog
raphs together with the observes records for determination of the scour 
hole profile exactly. 

Each scouring test has ended until to insure that the scour has stoped. 
Generaly these periods last 2, 3, 4 or 6 hours. 

A total of 30 runs were performed by chang ing the jet velocity, the 
water depth, the jet thickness and the bed material. The first 11 test 
were observation runs of the model. The test 15 cnd 16 were runs under 
the diffirent conditions from the other regu lar runs and there was no 
scour in run 25. Therefore they were not discussed in the scope of expe
riment. Generally, each run has been continued 6 hours. Some runs have 
been continued less that 6 hours because the· development of the scour 
was stopped much earlier then the others. Since the working hours in 
the le.bomtory are limited, two tests out of th irty have been run for a long 
period of time. 

During the period of a run folloı.r.ti ng measurements were carried out. 

1) A series of photographs were taken at regular intervals in order 
to see the development of the scour hole· 

2) At the same time the profiles of the scour hole were drawn with 
the helo of the coordinate marking on the front glass. Since lt was 
determined that the profile was symmetrical wi th respect to 
the jet's axis, only the right handside of it was taken into accoı.mt. 

3) The scour depths were measured w ith an accuracy of 0,5 cm. The 
depth of scour hole was continuously changed due to the fluctua
ting character of the flow. 

Therefore these fluctuations were continuously observed and the 
mDximum value which and the highest occurance was selected. 

101 



4) The terminal scour depth was determined. 

S) The w.ıter temperature was measured at the beginning an at the 
end cf each run. 

6) The r:ngle of repose of the bed mc:terial was measured from the 
slope of the scour hole profile. 

The hydraul ic and physical conditions pravailing in all runs are 
shown in t able 2. 

Table 2. Scope of Experiment 

Water Fa ll Ns = Du ratfon Water Terminal 
Run b u Dg depth velaclty u 

fr= ~of Run Temperature Depth 
No. (cm) (m/ s) (mm) H (cm) w (cm/ s) y(s-ı) go. y o b (hour) c•cı ST (cm) 

12 2 1 3.37 20 40 4.36 2.26 5 11 6.5 
13 2 2 3.37 20 40 8.72 4.51 6 10.5 17.0 
14 2 3 3.37 20 40 13.08 6.77 12 10.5-11 24.0 
17 2 2 3.37 36 40 8.72 4.51 4 11 8.0 
18 2 2 3.37 4 40 8.72 4.51 5 11 28.0 
19 2 3 3.37 4.6 40 13.08 6.77 6 11 36.0 
20 2 1 3.36 4 40 4.36 2.26 5 10.5-11 16.0 
21 2 3 3.37 36 40 13.08 6.77 6 11 16.0 
22 3.37 20 40 4.36 3.19 2,5 8 4.0 
23 3.37 4 40 4.36 3.19 4 8 10.0 
24 2 3.37 4 40 8.72 6.38 5 8 16.0 
26 2 3.37 20 40 8.72 6.38 3 8 7.0 
27 3 3.37 20 40 13.08 9.58 6 7.5 12.0 
28 3 3.37 36 40 13.08 9.58 2,5 7 4.0 
29 3 3.37 4 40 13.C8 9.58 5 6 20.0 
30 3 1.72 36 25 18.32 9.58 2,5 6 5.0 
31 1 3 1.72 20 25 18.32 9.58 6 6 13.0 
32 1 3 1.72 20 25 12.21 6.38 5 6 8.0 
33 3 1.72 4 25 18.32 9.58 5 6 28.0 
34 1.72 20 25 6.10 3.19 3 6 6.0 
35 1 2 1.72 4 25 12.21 6.38 5 6 20.0 
36 1 1 1.72 4 25 6.10 3.19 4 7 11 .0 
37 2 2 1.72 20 25 12.21 4.51 6 6.5-7 18.0 
38 2 3 1.72 20 25 18.32 6.77 6 7 28.0 
39 2 1.72 20 25 6.10 2.26 4 6.5-7 8.0 
40 2 2 1.72 36 25 12.21 4.51 3 6 9.5 
41 2 3 1.72 36 25 18.32 6.77 6 5.5-6 20.0 
42 2 2 1.72 4 25 12.21 4.51 5 6 32.0 
43 2 1.72 4 25 6.10 2.26 4 5.5-6 19.0 
44 2 3 1.72 4.6 25 18.32 6.77 6 5.5-6 44.0 

4. ANALYSIS OF EXPERIMENT AL RESULTS 

4.1. Development of Scour Hole 

In the vertical jet tests, the development of the scour was occured 
in three stages as it is sıhown in Figure 3. 
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At the beginning of each run the sand was moved as bed load and 
the scour hale developed very rapidly. Figure 4. 

During this stage, the vertical dimensions of the scour hole and dunes 
increased faster that the horizontal dimensions. Scour hole passes to the 
developing stage with the occurance of the dunes. When the upstream 
faces of the dunes reached the natural angles of repose, the machanism 
of transport changed to suspension. The sand entrained by the flow, largely 
at the point of impingement, and was lifted in suspension by the upward 
current of the flow. Some of the sediment was returned to the scour hole 
by the large clockwise and counterclockwise eddies shown in Figure 4. 

The greater part of the sediment was deposited on the upstream faces 
of the dunes and slumped back into the scour hole. The others passed the 
crest of the dunes and settled on the downstream faces of the dunes. 
Those sands constitutes the sediment removed from the scour hole. In 
this stage the scour hale developed logaritmically wi·th time. 

Scour depth is approximately reached its final value due to the 
logaritmic character of development of scour hole, After the scour hole 
had developed the velocity of flow is being reduced. Since the v~alocity 
of 1'he flow that leaves the scour is too smail to raise the liberated sand 
grains from the scour, very smail amount of particles were carried by 
the flow, lt is assumed that the scour hole has reached to the state 
of equilibrium at that period. In the final stage rate of transport of se
diment approaches zero. Terminal dep~h of scour is achieved ln that 
stage. 

4.2. Geometry of Scour Hole 

In this study, the scour depth, S, is used in order to desribe the 
scour hale geometry. The nondimensional profile of the scour hale under 
vertical jets w2s measured for two different sediment s·zes and six. 
diffirent flow conditions. The scour hole profile was also geometrically 
similar during the development of the scour hale. The scour hole profile 
that was measured different time periods over a test is given In Figure 5. 
Hence the fact that the scour hole geometry reained constant with time 
was determined. 

The scour hale is symmetrical to the axis of the jet. For slmplicity 
in the computation straight liries were taken into account instead of 
parobolic curves of the scour profile. Profile of the scuor hole consists 
of three triangles. One of these triangles ls an inversed lsosceles triangle 
having s ide slopes equal to the tangent of the -angi e of repose, 0, the 
sediment material and a helght equal to the scour depth. S. The other 
two symmetr:ical triangles are forming over the original bed level. 
Figure 6. 
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Şekil -6 t:.V, Oyulma çukuru hacim değişimi 

The corr.ers of each triangle are located c:t the orıg ı n , B, at the 
point where the original bed level intersects the upst ream face of dune, 
C, and r:t the top of the dune, D. fi.gure 6. 

The straight line that is formed as the base of the triangle is the 
locus of the tops of the dunes which were being formed an.j t ransported 
to the downstrer:m due to tıhe scouring r:ction during a given per iod of 
t ime. At nny time <:nd under t he cond ition of sufficient submergence the 

height of the top of the du ne is assumed approximet ely equal to S/ v 2 
which is determined depend!ng on the t est results. 

After mathemc:t ical computations ; the scour hole volume ls found 

as follows; 

BS2 
( v2) 1.7 BS2 

v= - - 1+ -- = 
tan 0 2 tan 0 

The change of the scour hale volume. 

dV = (2 + v2) B 
t an 0 

(6) 

(7) 

Comparison of the experimental scour volume of the f:naLs.co.ur hale 

with computed scour hole volumes obtained by us:ng Equation. 6. for 

twenty- five of runs are shown on Figure 7. lihe scour hole geometry 

assumption having three triangles is in close agreement wiht the experi

mental data. 
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4.3. A brief c!escription of multiple regression ana'ysis using anal
ysis of experimental results. 

For investigation of the possibilities of developing an emprical rela
tion between the dependent and ,independent variables , a multiple reg
ression analysisis made. Regression deals with the nature of the relation 
between variEıbles - With two variables that cc::n ıbe correlated linearly, 
the regression coefficient is the slope of the line used to correlate the 
variubles. If more tıhan two variabfes are involed in the correlation, there 
are regression coeff.icients for each order of eaoh of the variabfes used 
to, predict the variations in s ome other variable . In general; a dependent 
v~ri2ble y may be expressed in terms of several independent variables. 

y=a+bx+cz+dw+ ..... .... .. . 

An ~lternative from, which tıhe independent variabfes are not nece
ssarily to the first power, cr:n sametimes be modified to give the multiple 
linear equation. For example, if 

y = axb zc ~ then 

log y=log a+b log x+c log z+d log w+ ····· · 
and therefore, 

Y=A+b x+cz+dw ... 
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Rewriting above equation to simpli fy the symbols : 

y=a+b ı X ı + b2 X2+ b3 X3+ .... ..... + bn Xn 

in which .y .. is dependent upon values assigned to the independent 
variables, .. a .. is a constant term, b ı , b2 .. . b" are· regression coefficients. 

The multiple correlation coefficient, R, is a measure of the amount 
of relation between variables. A correlation coeff:cient of 1.0 indicates 
a perfect association between the variables , a correl atoin coeffcient of 
0.0 indicates a complately randam relation. When correlation coefficient 
is near to minus one or plus one a relation may exist. 

The significance of the multiple regression can be tested by com
paring with the corresponding F values. F value is the ratio of of the sum 
of sqares removed by the regression to the resudual sum of squares 
each divided by the its respective degrees of freedom. Sum of squares 
removed by the regression has k degrees of freedam where k is the 
number of independent variables. The residual sum of squares of devl
ation has (n-k-1) degrees of freedom, n being the number of observa
tions which the regerssion line is fitted. 

If F computed > Fa., k, (n- k - 1), the correlat ion 

is significant at the a. level. Where a. is the probabi llty level of the F 
table, k and are defined .Previously. 

Values of F covering a wide range of paried values of degrees of 
freedam have been tabulated by Snedecor and can be found in statistic 
books. 

4.4. Determination of the Coefficient of Sediment Transport Function, 
f. by Using Multiple Regression Analysis. 

The rate of sediment trr.nsport, O,o, out of the scour hole ls glven by 
Equation 2. The rate of sediment transport is written in nondimer.sional 
form as follows 

f Oso 
= ---(--,---,Cc-::D--:-, -='--------:)-s-;ı 

UBDg 8,2 N2, -tan 0 
(8) 

where the reterence velocity, U, is taken to be ttre velocity of the water 
issuing from the nozzle. The scour hale width , B. is simp ~y the flume w idth 
beco:use the scour hole was two dimensional. Dg ls t he m-ean geometric 
sediment grain size, 0 is the angle of repose of the bed material, Co' is 
the coefficient of drag on a particle taliing in quiescent fluid . Ns is equal 

to U/ v (s-1) gDg and it is called the sediment number which has inclu
ded peculiarity of flow. 
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Since the rate of sediment transport into the scour hole was zero, the 
rate of sediment transport out of the scour hole is equal to the rate of 
change of the scour hole volume, V. 

Theıt . is 

d V 
Oso=~ (9) 

substituting Equ~tion (7) to the above Equation. 

0 _ _ dV_ = [2+ v 2~ . _§d~ ( 101 so - dt tcın 0 dt 

The expressian dSf dt can be written as the limiting value of !:::,S//:::, t 
for a smail finite period of time, /:::, t. 

Hence, Equation [10) is being follows ; 

0 _ ~:::,v=(2 +v' 2J~ S !:::, S 
so- /::;. t tan 0 . /:::, t (1 O a) 

/:::, V//:::, t was calculatated by by applying trapezoidal rule on the scour 
depth versus time curves of each test-. Hence, using tıhe experimental 
results of S as a function of t, the sediment transport rate. Oso out of the 
scour hole was calculated. The values of functional coefficient, f . was 
calculated by using Equation 8 for the corresponding values of S for each 
run . An inspection on computed, f. values shows that the rc:te of transport 
of sediment, consequentıly f function, is inversily proportional to the non
dimensional scour hole depth S/ b. As f approactıes zero, consequently rate 
of transport of sediment out, scour depth reaches to a terminal value. 

Since the coefficient f is a function scour hole geometry, flow para
meter and the sediment grain geometry, it can be written as a function 
of dimensionless from of these parameters. 

F= F ( u . _s_ . ..§:....~) (11) 
,_,gb b b b 

Since the development of the scour has a logaritmic character. the 
scour hole parameter was selected as the parameter of log (Sr/S) instead 
of S/ b or Sr/b. Hence, by rewriting Equation 11 the follow·ng expressian 
of f is obtained. 

f=f [ log (ST/S), Fr, H/ b, Dg/ b] ( 12) 

where, Sr is terminal depth of scour, S is the scour depth at any time, t, 
Fr is t•he Froude number of the jet. H is water depth, Dg and U are defined 
proviously. b is the thickness of the jet. 

In the light of explanations of seetion 4. 3, the function, f can be 
written as follows : 

f=A (log Sr/S)• Frb (H/ b)< (Dg/b)d (13) 
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Equation 13 is put in lineer form by operating wi1)h logarithms on botıfı sides. 

log f= log A+a (log Sr/S) +b log Fr+c log (H/b) +d log (Dg/b) 
or (14) 

y=A+<!xı+ b><a+cx3+d~ (15) 

In order to find a, b, c, d regression coefficients and the term of 
constant A (is the point ~h<lt intercept regression line to the ordinate 
<.ıxis) . nurnerical computations are carried out by use of computer of the 
Middle E<ıst Technical University. For regression analysis program named 
STEP, for nurnerical integration program named RK 2 were used. 

317 values of set (each set has a value for f, log Sr/S. Fr, H/ b and 
Dg/ b) thr:t were determined from the results of 30 tests were given to 
~he computer program <lS date. The regression coefficients were found 
as follows : 

a=0,826, b=-5.374, c= -0,635, d=1 ,727 and 

intercept, A= 1.60950 

T-he fin8l equation in the logaritmic form is 

log f=1,6095+0,826 log (Sr/ S) -5,374 log Fr-0,635 log H/b 

+ 1,727 log (Dg/b) 

And in the exponential form is 

f=40 log_(Sr/Ş)_(Qg/b) ı .s 
Fr·5 (H/bl o.s 

(16) 

All of the runs were included in the regression correlation. Equation 16 
is the result of ~he regression analysis with 1)he multiple correla:ion coef· 
ficient=0.92, F-Value for analysis of variance=419 number of obser· 
vation=317. 

4.5. DetermirıEtion of Terminal Depth of the Scour Hole by Uslng 
Multiple Regression Analysls 

The terminal depth of scour hole, Sr, which is the limlting value of 
the Dcour hole depth was reached in most of runs as shown in Flgure 3. 
lt should be noticed that, by virtue of the logaritmic cıfıaracter of the 
development of the scour hole with time, a practıical equilibrium is 
re c:ıched dter a relutively short time. Then, the increase in the depth of 
scour hole becomes virtually parallel to ~he time ax.is. Hence, a mathema
tical expressian for the terminal depth of scour can be written independent 
of time. 

The dimensionless terminal scour depth, Sr/b, is a function of Froude 
number, Fr, water depth, H/ b. fall velocity of sediment particles, U/w, 
and grzin dinmeter of sediment particles, Dg/b. So it can ıbe written 
as a function of nondimension form of those parameters. 
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Sr/b=cp (U/v gb, H/ b, U/ w, Dg/b) ( 17) 

The regression analysis was also performed for the determ:nat ion 
of terminal depth function, Sr/b, by using the experimental values of 
terminal scour depth and corresponding ıparameters of each test. Besides 
the tests 17, 28, 30 and 40, other twenty- six tests were acceptable for the 
regression enalysis. These four tests were excluded because of the irr:gu
lnrity of jet diffussion in the cas e of H/ b> 1 O. 

Fim~ lly, the terminr:l depth of scour, Sr was found from the reg
ression analysis as follows : 

S /b- 30.5 (U/ wJ2 (Dg/ b) (181 r - Fr. (H/ b) 0'5 

Equation 18 is the result of the regre. Analysis w ith the multiple carre
Intion coef.= 0.981, F- value for analysis of variance= 136 and number 
of observation = 26· 

At first it seems like an error that Fr number is being in the 
denomitor of Equaticn 18. But it is jet Froude number and the term of U2 

includes its second power. Hence, in fact, Fr number is in the numerator 
and the ~ccur hole depth increases with increasing the jet Froude number. 
Comparison between the computed and tıhe experimental values of the ter
minal scour depths is given in Figure 8 
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4.6. Formulation of the Scour · Depth · Versus Time Function and 
its integration 

For the determination of the scour depth versus time function , the 
change of scour hole volume equation, Equation 7, the rate of sediment 
transport equation, Equation 1 O and the coeffic lent function, f, Equation 
16 were substituted into the continuity equation, Equation 2. Then Equa
tion 2 was integrated. The integral of Equation 2 is a scour-depth-versus 
time function. A nurnerical method, Runge•Kutta Second Order method 
of integration was used to evaluate the integral Equation 3, at various 
values of the scour depth, S. 

Sccur depth versus time curves which were obtained from the 
computation and the experiments were drawn. The continuous curves on 
Figures 9 tınd 1 O were drawn w ith the values which were obta'ned from 
the integrat ion of Equation 3. The values of the test results were also 
plotted on the same graphs. The most of curves on f igures were assumed 
to be satisfactory fits to the measured scour depth data. Curve fittings for 
the beginning of the scour have not been satisfactory but for the developing 
stages they were assumed to be satisfactory. 

The output sediment transport function to be used 
on of the scour depth function is as follows : 

in the formulati-

40 rDq / bJ 1
·
5 /CD1 ) s12 

OSo= UBDg \-- N25 - tan 0 . log 
F~·S (H/ b) 0'5 8.2 . 

(Sı/S) (19) 

or 

OSo= UBD { 40 (Dg/ b) 
1
·: ( C:D

1 
W - tan 0 .)

512 

g Fr 5 (H/ b) 0·5 8.2 s 

{ log 

30.67 (U/ wP (Dg/ b) } 
Fr . (H/ b) 0·5 

S/ b 

(20) 

Finally, the integral form of the continuity equation, Equation 3 can be 
written in the following form . 

t = -1 (s (2 + v2T Fr 5 (H/ b) 0
'
5 SdS ____ _ 

GO. 40 tan 0 U.Dg (Dg/ b) 1
'
5 

( CD
1 

N2
5 - tan 0 )

512 
log (Sr/S) 

o 8.2 . 

(21) 

Where terminal scour depth, Sr. was given by Equation 18. 

The change of scour depth with time is expressed as t'he parameters 
of flow, scour hole geometry and sediment grain geometry in equation 21. 
Scour deptıh versus time curves which were computed 'by using Equat:on 
21 for the results of model tests are shown in Figure 9 and 10· 
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As the scour hole is enlarged progressively, the local velocity at 
the bed is reduced. Therefore, the depth of scour finaily reaches its term inal 
value. 

Because of the logaritmic character of the development of the scour 
hole with time, a practical equilibrium is reached after a short time. 

Then, the increase in the depth of scour hole becomes parallel with 
time, as seen in the figures. 

The terminal depth of scour depends on (in the or<ler of importance) 
the vaiocity of jet, the water depth of flow, fail velocity of sediment and 
sediment grain diameter of bed material. For exampie, the scour hole 
depths were reached their terminal value in a very short period of time 
(15- 40 minutes) in the runs that the jet velocities were smail and water 
depths of the flow were high. Conversely, the runs that the jet veloc'tes 
were high and the water depths were shailow the terminal depths of scour 
have been reached in a long period of time (150- 240 minutes) . 

These facts can be seen in the scour depth versus time curves. 

Although the experiments were not carried out to the point to 
establish the theoretical limit in each case, the terminal depth of scour 
wiil occur during a long period of time. For a given flow pattern, the 
limiting scour hole wiil be larger as the size of sediment form:ng the bed 
becomes smailer. 

Several tests were run continuously for 6 hours. In some of these 
tests, the duration of test was long enough to produce a stable scour 
hole. An example is shown in Photographs 2-7 for run 13 B. 

In this test, the limiting depth of scour was practicaily reached after 
4 hours. By continuing the test for 25 more hours, no further increase of 
scour depth was observed. 

Three tests were repeated under tıhe same conditions and results 
obtained were very consistent· In no case the depths of scour of two 
similar tests differed by more than 0.5 cm. 

So it was found that the tests had a repeatable character. 

The distance from the axis of jet to the crest of dune, Zm••· contlnued 
to increase after the scour depth has reached the equilibrium condition. 
This fact can be easily seen from the photographs of run 13 B. 

The photographs of the other char~cteristic runs are given w ith the 
fotographs 8,9 and 10. In addition a vertical jet flow is shown in fotograph 
11. 
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Photo: 10 

Photo: 11 

RESULTS 

The similarity criteria for the local scour caused by vertical jet on a 
fiat cohesionless bed was investigated. A two- dimens:onal vertical water 
jet and a two- dimensional sand bed were used in the study. The analysis 
of local scour is based on the application of continu ity principle to scour 
hale as the control volume. 

The changing of the local scour depth w ith time function is obtained 
by integration of the continuity equation. Model tests were used for to 
determ ine the expressions of the different'al volume and the volume rate 
of sediıment transport out of scour hale in the differential equation. 

The range of e~periments oover Froude number, Fr, from 2.26 to 9.58, 
sediment number, N., from 4.4 to 18.3 and the dimensionless depth of 
flow p.:rameter, H/ b, from 2 to 36. 

The two nozzle opening which were utilized as jet th:cknesses 
were 1 and 2 cm and two different sizes of uniform quartz sand were 
used. From this investigation following results were obtained : 
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1. The. scour hale geometries remain similar in shape as the scour 
progresses. At a given time and under the condition of suff ic:ent 
submergence the height of the dunes are approximately equal to 
0.7 times the scour hale depth. 



2. As the scour hole is enlagred progressively, the local velocity 
at the bed is reduced. The depth of scour will finally reach a 
liımiting value. The terminal ·depth of scour is a function of jet 
Froude numlber, depth of flow, mean gra in ·diameter, jet th:ckness, 
jet velocity and fall velocity of sediment. The relationship is given 
in Equation 18. Before the terminal depth is reached, the scour 
is developed asymptotically with respect to time. The depth of 
scour can be formulated by the integration of continuity equation 
as a function of time. The relation is given in Equation 21. 

3. At higher deptıhs of flow the scour hole becomes irregular beca
upe of the irrigularity of jet diffusion. 

Due to these irrigularities measurement errors had been made 
in the cas e of H/ b> 1 Q .• S ince this cas e is not practical for the 
hydraulic structures these errors will not have an effect on the 
practical application of results. 

4. At shallow depths of flow, development of the scour with t ime 
is first extremely rapid and then imperceptible over a long per:od. 
In that case, since the sediment that came out of the scour hole 
is continously transported by the flow to the downstream of the 
bed, dunes are not formed in front of tıhe scour hole. 

5· Further experiments are necessary to better estimate the influence 
of the jet thickness, the particle size and ·gradation of the bed 

material. This study is the beginning of this type of local scour 
investigation. And it will be developed for the jets that fal! with 
parabolic curve to the bed as being accured in the nature. 
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SYMBOLS: 

Symbol Quantity 
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b Thickness of jet 

B Width of scour hole 

co' Drag coefficient of particle falling in a 
quiescent lnfinite fluid 

Og Mean diameter of sediment 

f Coefficient function 

F, Froude number (U/v' gb) 

g Acceleration of gravity 

H Water depth 

Ns Sediment number u/ v' (s- 1) g Dg 

Osı Sediment discharge into scour hole 

Os-- nate of sediment transport out of the scour 
ho le 

R. Sediment Reynold's number (U Dg/ v') 

s Rr:tio of solid density to water density 

S Scour depth 

Sr Terminal scour depth 

t Time 

U Maximum jet velocity 

V Vclume of scour hole 

w Fal! velocity of sediment 

a. Angle of inciination of the bed from the 
horizontal 

O"g Geometric standard deviation 
of bed material in regard to size 

v' Kinematic viscosity 

0 Angle of repose 

Dimens:ons 

L 

L 

Non e 

L 
Non e 

Non e 
L rı 

L 

Non e 
Llr' 

L3rı 

Non e 

Non e 

L 

T 
T 

LT"' 
Lı 

L r-ı 

Non e 

Non e 

L2r' 

Non e 
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