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DÖNEL AKIMLI KATI MADDE YAKALAMA HAVUZU 

Ö Z ET 

Yazanlar: 
Şahap AKSOY(•) 
Süer OKYAY(*•) 

Bu çalışmada, içinde bir eksen etrafında döne! akım yer alan yeni tür bir dairesel 
katı madde yakalama havuzu incelenmiştir. Duran bir taban yakınında döne! akımın yer 
alması, eksensel simetriye sahip üç boyutlu bir sınır tabakasının oluşmasına yol açar. 

Bunun sonucunda taban üzerinde merkeze yönelik spiral yörüngeleri olan siklonik bir 
sekonder akım oluşur. Radyal yöndeki spiral hareketten yararlanılarak katı madde ~a

nelerinin döne! havuzun merkezinde biriktirilmesi sağlanmıştır. 

SU M MARY 

In th is study a new type of circular settling bas in with rotating water 
motion araund an axis is investigated. The rotating flow in the neigh
borhood of a solid ground is a case of a three- dimensional boundary 
layer with axial symmetry. This will generate a cyclonic inflaw of the 
water with radial spiral motion at the ground towards the center. By 
help of this radial spiral motion solid particles are deposited at the 
center of the settling basin. 

1. GiRiŞ: 

Sulama sistemlerine ve hidroelektrik santraliara su ileten kanalların 

tıkanmasını önlemek, masraflı bakım çalışmalarından ve diğer yan zarar
lardan kurtulmak amacıyla katı madde tanelerini su alma yapısında sudan 
ay ı rmak için önlemler alınır. Önlemlere rağmen katı maddelerin bir kıs
mının içeriye girmesine pratik olarak engel olunamaz. iletim kanalına ka
tı maddelerin geçişini önleme çoğunlukla su çevirme yapısının hemen 
mansap tarafında kanal enkesitinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi su
retiyle oluşturulan çökeitme havuzl a rı ile sağlanır. Enkesitin büyütülmesi 
sonucundda suyun hızı azaltılır ve böylece katı madde tanecikleri çöke
l ir. Havuzda biriken katı maddeler, yıkama kapaklarının açılmasiyle veya 
mekanik olarak uzaklaştırılır. 

Bu çalışmada daha basit, katı maddeyi yakalama özelliği daha etken 
ve inşaas ı kolay, sürekli yıkama debisi gerekmeyen, istenildiğinde iletim 
kanalından ayrıiabilen yeni tür bir havuzun ge l iştirilmesi araştırı lmıştır . 

Çalışma esas olarak laboratuvar incelemelerine dayanmaktadır. 

Laboratuvar incelemeleri DSi Hidrolik Laboratuvarında yürürtülmüş 
ve çalışma T.B.T.A.K. tarafından desteklenmiştir. 

(•) Doçent Dr. Müh., DSi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
( • •) In ş. Y. Müh., D Si Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
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2. ÖN ÇALIŞMALAR : 

Dönel akımlı katı madde yakalama havuzu geliştirilmesi için çalış

malara yön vermek amacıyla başlangıçta düşünülen havuz türleri (Şekil : 
1) de gösterilmiştir. Havuz gözleri içinde dönel akımın oluşması, katı 
madde tanelerinin dönel akım etkisi ile yakalanma oranı ve gözler için
deki akımın uygunluğu göz önünde tutularak elverişli havuz türü olarak 
Şekil : 2 deki havuz seçilmiştir. 

(ol 

(b) 

Şekil : 1 - Tasarlanan dönel akımlı havuz biçimleri 
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Şekil : 2 - Geliştirilmesi öngörülen çökeitme havuzu 

3. HAVUZDAKi DÖNEL AKlMIN ÖZELLiKLERi : 

3.1. Dönel Akımın Oluşması: 

Giriş kanalından gelen su dairesel havuza teğetsel olarak girmekte, 
havuzun dış çevresini dolaşarak akmakta ve çıkış kanalından havuzu terk 
etmektedir, Şekil : 3. Havuza giren su, giriş kanalının sona erdiği iç 
köşeden sonra yana! cidardan oyulmaktadır. Ayrılma , oluştuğu bölgedeki 
sınır tabakasında yer alan basınç salınımları nedeniyle dönerek ve yu
varlanarak ilerleyen düşey eksenli çevrintilere yol açmaktadır. Çevrin
tiler düzenli ve stabil olmayıp zaman içinde özellikleri değişkendir. Çev
rinti çapları yol boyunca giderek büyür. Ana akımın iç yanındaki sürük
Ierne kuvveti, vizkozite ve büyük ölçüde çevrintilerin yarattığı momen-
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tum iletimi nedeniyle havuz ortasında yer alan su kütlesini döndürür. Çı
kış köşesi ana akımın bir kısmını tekrar havuz içine saptırmaktadır. Sa
pan akımın enerjisi dönmeyi daha da hızlandırır . Döne! hareket zaman bo
yunca ortalama bir karaktere sahiptir. Döne! hareket için gerekli olan 
enerji kaybı ile ana akımın verdiği enerji birbirini dengelemektedir. Ana 
akım ile döne! akım arasında yer alan kütle transferi, her iki bölge ara
sında bir karışım debisinin oluşmasına yol açar. Sürekli lik nedeniyle d ış 

bölgeden döne! bölgeye giren debi, çıkana eşittir . Bu durum, dış bölge
den döne! bölgeye giren su zerreciklerinin hemen bir dönmeden sonra 
tekrar dışarı çıkmaları anlamına gelmez. Ana akım ile döne! akım ara
sında sürekli bir karışım oluşur. 

ı 

Şkil : 3 - Havuz içindeki dönel akım 

Havuz işletmesinin iki farklı durumu için iç bölgede iki ayrı karek
tere sahip döne! akım oluşmaktadır: 

6 

A - Boşaltım deliğinin çalıştınlmadığı hal : Bu halde oluşan dönel 
akımın radyal doğrultuya dikey teğetsel hızları dönme ekse
ninden uzaklaştıkça muntazam olarak artmaktad ır . Bu durum 
dönel ak ımın V = c r kuralına uyan zorlanm ı ş dönme olduğunu 
göstermektedir. Havuz ortasındaki su kütlesi hemen hemen 
kat ı bir cis im gibi dönmektedir. Dönme ekseni sabit olmayıp 
zaman süresince yer değiştirmektedir. Dönme ekseninin orta
lama konumu, değişik debiler ve su derinlikleri halinde farklı 

yerde bulunmaktadır. Dönme ekseni ancak belirli bir debi ve 
su derinliği için havuzun geometrik eksenine gelmektedir. 

B - Boşaltım deliğinin çalıştırıldığı hal : Havuzun yıkanması du
rumuna karşıt olan ve boşaltma deliğinden suyun bırakılması 



sırasında daha şiddetli bir dönel akım ile karşılaşılmaktadır. 

Su derinliğine ve boşaltım debisine bağlı olarak hava emme
yen, zaman zaman hava emen ve sürekli hava emen vorteks 
oluşmaktadır. Bu halde dönel hareket çok daha muntazam ve 
dönme ekseni oldukça sabit konumludur. Hava emen vort~ks 
oluştuğunda, dönme ekseni dairesel havuzun eksenine çakış

maktadır. Dönel akımın radyal doğrultuya dikey teğetsel ~ız

ları, hava emen vorteks durumunda yaklaşık olarak V= c/ r 
kuralına uymakta ve bu durumda serbest dönme oluşmaktadır. 

3.2. Dönel Akım Bölgesindeki Sekonder Akım : 
Havuz ortasında oluşan dönel akımın teğetsel hızı yukarda değinilen 

A ve B halleri için genel olarak V = f (r) bağıntısı ile ifade edilebilir. 
Dairesel bir yörünge boyunca, eksenden r mesafesinde ve V hızı ile ha
reket eden birim hacimdeki bir su partikülüne etkiyen merkezkaç kuvvet 
p .Vı dir. Bu partikülün denge durumu düşünülürse, merkezkaç kuvvetin 

r 

ap basınç gradyanı ile karşılandığı anlaşılır . _ae_ gradyanı r 'nin fonk-
ar az 
siyonu olmadığından bir düşey boyunca sabit kalacaktır. Halbuki tabana 
yaklaştıkça hızın azalması sonucunda birim hacimdeki su partikülüne et-

kiyen merkezkaç kuvvet p.Vl giderek küçülür ve taban üstünde sıfır 
r 

olur. Böylece sınır tabakası içinde çevreden eksene yönelik bir basınç 
farkı ortaya çıkar. Degelenemeyen bu kuvvet farkı sınır tabakası içinde 
çevreden eksene yönelik bir sekonder akımın oluşmasına yol açar. 

Dönme eksenine yönelik olan sekonder akımın hızı ile dönel akımın 
V hızının bileşkesi, tabanda spiral bir yörünge ve siklonik bir sekonder 
akım oluşturur . Bu durum Şekil 4 a ve b de şematik olarak göster i lmişti :· . 
Şekil 5 ve 6 da, modelde saptanan taban üzerindeki spiral akım yörün
geleri görülmektedir. 

Şekil : 4 - Dönel akımda oluşan sekonder akımlar 7 



Boşaltım deliğinden su boşaltılmadığı durumda, eksene yaklaşan su 
siklonik akım görünüşünde z eksenı doğrultusunda yukarıya yükselir ve 
serbest yüzeye yakın bölgeden süreklilik nedeniyle tekrar çevreye ya
yılır . 

Şekil : 5 - Havuzun iç bölgesindeki 
taban yörüngeler 

Şekil : 6 - Ana akım bölgesindeki 
taban yörüngeleri 

Boşaltım deliğinden su bırakıldığında, boşaltım debisinin büyüklüğü
ne bağlı olarak, sekonder akım boşaltım deliğine yönelir. Model gözlem
leri , varteksin oluştuğu durumlarda boşaltım deliğinin debisinin hemen 
hemen taban civarındaki sekonder akımdan sağlandığını göstermiştir. Ta
bana yakın verilen boya spiraller çizerek derhal deliğe yönelmekte ve 
boşaimaktadır. Bu sırada yukarı bölgeye verilen boyanın uzun süre ye
rin i koruduğu ve giderek eksenden çevreye yayıldığı saptanmıştır. 

3.3. Dönme Hızının Değişiminin Genel Kuralı : 

Havuz içindeki dönel akımın açısal hızının ve teğetsel dönme hızının 
değişimini incelemek, sınır şartlarının karışık oluşu ve etkili büyüklük
lerin olayda ne ölçüde rol aynadıkları saptanamadığı için, akışkanlar me
kaniğinin temel kuralları kullanılarak mümkün olamamıştır. Deneysel so
nuçları değerlendirmek bakımından olayın genel kuralını saptamak ama
cıyla boyutsal analiz yönteminden faydalanılmıştır. 

Havuz içindeki dönel akımın oluşmasına, giriş akımı ile boşaltım 

deliğinin çalışması neden olmaktadır. Havuzun geometrisi önceden be
lirlendiğinden bazı boyut oranları elimine olunabilmiştir. Ayrıca vizkozi
tenin etkisi, yani Reynolds sayısı da nazarı itibare alınmamıştır. Böylece 
boyutsal analiz yardımıyla 
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F(- h- , _h_ 
B r 

o, ) v gD,s = o (1) 
U o ·-- · v9h 

V 

genel bağıntısı bulunmuştur. Yukarda B ile giriş kanalı genişliği, h ile 
havuzdaki su derinliği, r ve V ile merkezden itibaren radyal mesafe ve 
bu mesafedeki teğetsel hız , Uo ile giriş akımının ortalama hızı , O, ve Dı 
ile boşaltını debisi ve boşaltını deli ği nin çapı, g ile yerçekimi ivmesi gös
terilmiştir. 

3.4. Dönme Hızının Ölçümü ve Sonuçların Değerlendirilmesi : 

Havuz ortasında oluşan döne! akımın dönme hızının değişimini ölçe
bilmek ve çeşitli parametrelerin olayda ne oranda rol oynad ı ğını deney
sel olarak saptayabilmek amacıyla bir rotametre geliştirilmiştir. Rota
metre, duyarlı olarak bilyalı yataklara oturtulmuş bir çift kanattan iba
rettir . Rotametrenin havuz içine yerleştirilmesi Şekil : 7 de görülmek
tedir. Rotametre havuzun geometrik merkezine, boşaltını deliği üzerine 
tabandan uzaklığı ayarlanabilir olarak konulmuştur. Değişik akım derin
liklerinde kanatların alan merkezi derinliğin yarısına getirilmiştir. 

l 

16-1487-5-4 

Şekil : 7 - Rotametrenin havuza yerleştirilmesi 

Boyutsal analiz sonuçlarına dayanarak bulunan 1 bağıntısı deney so
nuçlarının değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Elde mevcut rotametre ile 
modelde r = 27,5 cm. mesafedeki ortalama açısal hız ve dönme hızı öl
çülmüştür. Buna göre r = 1.375 B olarak saptanmış olduğundan h/r -
h/ B anlamına gelmektedir. BÖylece 1 bağıntısı r = 1.375 B radtal mesa
fesi için : 

(2) 

şeklini alır . 
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Modelde ölçümleri yukardaki bağıntıya göre değerlendirilmiş ve Şe

kil : 8 de grafik olarak tems il olunmuştur. Şeklin incelenmesinden şu 

sonuçlara varılmıştır: 

- V/ Uo rölati f dönme hızı öncelikle Oı/V gD ı5 parametresine bağlı 
olarak değişmektedir. Boşaltım deliğinden bırakılan O ı debisinin 
artması ile rölatif dönme hızı şiddetle büyümektedir. 

- Oı/V gD ı5 =O yani Oı = O iken rölatif dönme hızı giriş akımının 
Froude sayısından çok az etkilenmektedir. Deney yapılan sınırlar 
arasında yaklaşık olarak teğetsel hız V = 0,12 Uo olarak verile
bilir. Bu bağıntı r = 1,375 B için geçerlidir. 

- h/ B rölatif derinliği, deney yapılan sınırlar arasında, Oı/V gD ı5 in 
belirlenmiş değerleri için önemli bir etkiye sahip değildir. 

3.5. Ana Akım ile Dönel Akım Arasındaki Karışım Debisi : 

Karışım debisi OK nın ölçü lebilmesi için tuz konsantrasyonu değişi
mine dayanan bir ölçüm düzeni geliştirilmiştir. Laboratuvarda kullanılan 
suyun elektriksel iletkenliğine neden olan toplam tuz konsantrasyonu Co 
olsun. Dönel havuza tuz çözeltisi ekleyerek konsantrasyonunu (Co + C') 
ye çıkaralım. Daha sonra havuzdan Oo debisini geçirelim. Belirli bir süre 
sonra dönel akım oluşacak , karışım debisi nedeniyle konsantrasyonu yük
sek olan dönel akım bölgesi sürekli olarak yıkanacaktır. Tuz dengesi , dt 
zaman aralığı için aşağıdaki bağıntı ile ifade olunabilir: 

Co OK. dt - (Co + C) OK dt = V de (3) 

Yukarda ilk tcrim; dönel akım bölgesine giren tuz ağırlığı, ikinci terim 
çıkan tuz ağ ırlığı sağ taraftaki terim ise V hacmi içindeki tuz ağırlı ğı de
ğişimidir. Bu '-ağıntı kısaltılarak 

de 
c V dt (4) 

ve integrasyondan sonra t = o iken C= C' sın ır şartı kullanılarak 

C O OK t 
Ln - = - K . t veya C = C' e- v- · 

C' V 
(5) 

bağ ıntı s ı elde olunur. Görüldüğü gibi tuz konsantrasyonu logaritmik veya 
negatif eksponansiyel bir kurula uyarak azalacaktır. Bu bağıntı giriş ve 
çıkış yeri belirlenmiş ve içinde mükemmel karışım olan bir kap için ke
sin olarak doğrudur. Dönel akımlı havuzumuz için yaklaşık olarak geçer· 
lid ir. 

Geliştirilen bir elektronik düzen yardımı ile konsantrasyon azalma
ları modelde ölçülmüş ve Şekil : 9 da görüldüğü gibi giderek logaritmik 
olarak azalan eğriler elde olunmuştur. Ölçülen bu eğrilerden OK aşağıda 
açıklandığı gibi saptanmıştır. Deneye başladıktan yeteri zaman geçtikten 
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sonra tı ve t 2 zamanlarındaki konsantrasyonlar Cı ve Cı olsun. Tuz ağır

lığı dengesi bağıntısı 

c 

-c' 

Şekil : 9 - Dönel akım bölgesinde tuz konsantrasyonu değişimi 

(Cı - C) OK. dt = - V de (6) 

dır. Bu bağıntının t ı ve t2 arasındaki integrasyonundan sonra OK için : 

V(Cı-Cı) 
OK = i: - - (7) 

2 

J (Cı- C) dt 
t ı 

elde olunur. Ölçümlerle saptanan konsantrasyon azalması eğrilerinden 
yararlanılarak OK karışım debileri hesaplanmıştır. Elde olunan sonuçlar, 
model debisi 0 o=0,008 m3/ s için Şekil: 10 da gösterilmişt ir. OK/ Oo 
oranı deney sınırları içinde % 7.4- 4.3 aras ında kalm ı şt ı r. Karışım de
bisi oranı, OK/ Oo, h/ B nin yani h n ın art ışı ile yükselmektedir. 

Şekil : 10 - Karışım debisi oranının değişimi 

4. HAVUZUN KATI MADDELERi YAKALAMASI VE YIKAMA: 

4.1 . Katı Maddelerin Vakalanması ve Boşaltılması Deneyleri: 

Modelde kat ı madde olarak 1.5 mm. çaplı ve su altındaki tane öz
gül ağırlığı (y,-y ) = 0,04 g/ cm3 olan plastik taneler kullanılmıştır. Uy-
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gulama koşulları göz önünde tutularak modelin 1/ 20 - 1/ 30 arasında bir 

ölçeğe sahip olduğu düşünülürse , modelde kullanılan tanelerin tabiatta 

yaklaşık 1 mm. tabii tanelere tekabül ettiği hesaplanmıştır . 

Şeki l : 11 de katı madde tanelerinin havuzda birikimi görülmekte

dir. Ana iletim kanalına üniform olarak veri len t aneler, havuz giriş ka

nalına 90° lik bir dirsekle dönerken, kurb etkisi il e sol yana yönel mek

tedir. Bundan sonra havuza sol yandan girerek havuz ortasında spiral akı

m ın etkisi i le bir hilal o l uşturmak üzere birikmektedir. Katı madde biri

kiminin oluşturduğu bankın yüksekliği arttı ktan sonra, çıkış kanalına ya

k ın t araftan taneler havuzdan kaçabilmektedir. Şek i 1 : 12 de görüldüğü 

gibi boşaltım deliğinin açılması ile havuz içinde birikmiş bu lunan katı 

maddeler kısa zaman içinde ve rahatlıkla boşaltılabilmektedir. 

ı 

ı . 
Şekil : 11 - Dönel akımlı havuzda 

katı madedlerin yakalanması. 
Şekil: 12 - Yakalanan katı 

maddelerin boşaltılması. 
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4.2. Vakalamada Saptanan Sakıncaların Giderilmesi: 

Giriş kanalındaki elverişsiz katı madde yaklaşımını düzeltmek ama
cıyla modelde çeşitli önlemler denenmiştir. 

En uygun çözüm olarak giriş kanalının sonuna kısmen batık bir perde 
kapak yerleşti ri lmişti r , Şekil : 17. Perde kapak gerek dönel akımın açı

s.al hız ı nı şiddetlendirmede ve gerekse kat ı maddelerin havuza girişini 
düzen leyerek yakalanmasında fevkalade etkili olmuştur. Şekil : 13 te , 
perde kapağın bulunması halinde katı maddelerin birikimi ve Şekil: 14 
te boşaltım deliği çalıştırıla rak yıkanması görülmektedir. 

Şekil: 13 - Perde kapaklı dönel 
akımlı havuzda katı maddelerin 

yakalanması. 

Şekil: 14 - Perde kapaklı dönel 
akımlı havuzda katı maddelerin 

boşaltılması . 

4.3. Perde Kapağın Dönel Akıma Etkisi : 

Havuz girişine yerleşti rilen perde kapağın iki önemli etkisi şunlar

dır : 
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Kesıti 

n-n 

Şekil : 17 - Perde kapağın havuz girişinde akıma etkisi 
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---- Yüıey alum y6rünQeltri 

---Taban okım ~leri 

Şekil : 18 - Döne! akımlı havuzun biçimi ve boyutları 

- Giriş kanalından havuza giren katı madde taneleri havuz içine yö
nelerek daha elverişli birikmektedir. 

- Dönel akımın açısal hızı artmakta ve açısal hız batıklık oranı de

ğiştirilerek ayarlanabilmektedir. 

Model havuzda elveri şli bir yakalamanın oluşması için açısal hızın 

w1 = 0.25 s- ı olması gerekmiştir . Küçük debilerde bunu sağlamak ancak 

boşaltım deliğini açmakla mümkün olabilmekteydi. Bu sırada % 13 ora

nında bir su kaybı yer almaktaydı. Halbuki boşaltım deliğini açmaksızın 
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perde kapak % 55 oranında batırılarak w; = 0.25 s-ı açısal hızına ulaşıla

bilmiştir. 

Perde kapağın wı = 0.25 s-ı açısal hızını sağlaması için yapılan de
ney sonuçları Şekil: 15 de görülmektedir. Boşatım debisinin sıfır ol
ması halinde, çeşitli Uo/ v gh ve h/ B değerleri için batıklık oranı k nın 
değerleri basitçe bulunab ilir. Şekil : 16 da ise perde kapağın bulunma
ması ve bulunması hallerinde açısal hızın artış oranları görülmektedir. 
Küçük debilerde açısal hız 9 katına çıkarılmıştır . istenil irse daha büyük 
oranlar da sağlanabilir. 

5. SONUÇ: 

Dönel akımlı katı madde yakalama havuzunun geliştirilen son biçimi 
Şekil : 18 de gösterilmi ştir. Havuzun başlıca özellikleri şunl tı rdır: 

- Su alma yapısından hemen sonra veya ana ilet im ka nalı üzerin
de, arazinin elverişli olduğu ve boşaltım olanağı bulunan yerlere 
kolayca inşa olunabilir. 

- Giriş ve çıkış kapakları kapatılarak , havuz iletim kanalından ko· 
layca ayrılabilir veya tersine devreye sokulabilir. 

- Gereksinmeye göre birkaç havuz yanyana yerleştirilebilir. Katı 

madde çapları inceden kalına doğru fazla değişken ise, havuz 
çapları da büyütülerek farklı yapılabilir . 

- Özellikle küçük debilerde perde kapak kısmen kapatılarak döne! 
akımın açısal hızı arttırılabilir . 

Boşaltım deneyinin sürekli olarak çalıştınlmasına gerek yoktur. 
Böylece önemli ölçüde su kaybı önlenir. 
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DAiRESEL KESilli AY AK GRUBU ETRAFlNDAKi YEREL OYULMA 
DERINLiKLERi 

Ö Z ET 

Yazanlar : 
Vedat BAŞAK(*) 
Yusuf BAŞLAMIŞLI( * ) 

Özbay ERGÜN(*) 

Günümüzde inşa edilen köprü ayakları genellikle kazık gruplarından oluşmaktadır 

Kohezyonsuz ayrık tanelerden oluşan bir nehir yatağı içindeki köprü ayaklarını oluş

turan kazıklar yerel oyulma yönünden birbirlerini etkilemektedir. Yapılan çalışmalar 

sonunda ayak gruplarında maksimum oyulma derinliklerinin münferit ayağınkinden fazla, 
massit ayağınkinden az olduğu tespit edilmiştir. Bu makalede, dairesel kesitli kazık 

gruplarından oluşan köprü ayaklarındaki oyulma derinliklerinin, kazıklar arasındaki me
safeye ve akım doğrultusu ile kazık grubu ekseni arasındaki açıya bağlı olarak ne 
şekilde değiştiği incelenmiş ve grup etkisinin en fazla olduğu ve tamamen ortadan 
kalktığı limit ara mesafeler tespit edilmiştir. 

SU M M A RY 

The bridge piers constructed nowadays are generally consisted of 
pile groups. The piles forming the bridge piers in a bed composed of 
non cohessive free particles effect each other from the standpoint of 
local scouring. At the end of previous studies it has been found out that 
maximum scour depths in pile groups are more than that of a single 
pi le and less than that of a massive pier. In this study variation of the 
scour depths at bridge piers consisting of circular crossectioned pile 
groups has been examined depending on the distances between the 
piles, and the angle between flow directian and pile group axis and the 
limit distances at which the group effect is at its maximum and disap
pears completely have been found out. 

GiRiŞ: 

Birbirine eşit kare kesitli birden fazla elemandan oluşan kazık grup
ları etrafında, kazıklar arasındaki mesafe, akım doğrultusu ve muhtelif 
akım şartlarında meydana gelen oyulmalar BAŞAK ve arkadaşları [ 1] ta-

(•) lnş. Y. Müh., DSi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

[1] BAŞAK, V. M., BAŞLAMIŞLI , V., ERGÜN, Ö., · Doğrusal Eksenli ve Kare Kesitli 
Ayak Grubu Etrafındaki Maksimum Denge Oyulma Derinlikleri • DSI Teknik Bül· 
teni , Özel Sayı No. : 26, Temmuz 1976 
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rafından incelenmiştir. Dairesel kesitli kazıklar pratikte, kare kesitiilere 
göre daha geniş bir uygulama alanına sahiptirler. Münferit kazık halinde 
da iresel kesitli kazıklar, her akım doğrultusunda aynı kesit alanını ve 
formunu muhafaza ettiklerinden oyulma derinliği yönünden akım doğ
rultusunun değ işiminden etkilenmezler. Dairesel kesitli kazıkiarın bu özel
liğinden kazık gruplarında da yararlanmanın mümkün olup olmadığını tes
pit için sistematik deneyler yapılarak elde edilen sonuçlar bu makalede 
izah edilmeye çalışılmıştır. 

1. YEREL OYULMANIN OLUŞUMU : 

Kohezyonsuz ve ayrık tanelerden oluşan bir nehir yatağında inşa edi
len yapılar etrafında akım etkisi ile meydana gelen yerel oyulma formu 
ve derinliği , zaman içinde değişmektedir . Yerel oyulmanın formu, yatak 
içindeki yapının şekline , parça sayısına ve birbirlerine olan mesafelerine 
bağlıdır . 

1.1. Münferit Kazıkiarda Yerel Oyulma Oluşumu: 

Dairesel kesitl i silindirik bir kazık etrafındaki oyulma çukurunun her
hangi bir andaki plan ve profili Şekil : 1 de, yandan görünüşü Foto: 1 de, 
üsten görünüşü Foto: 2 de, bunun tesviye eğrili hali Foto : 3 de veril
miştir. Denge halindeki oyulma derinliğ i Hd ve şev açısı da, zeminin su 
içindeki kayma açısına yakın olur. Oyulma çukurunun plandaki takribi 
şekli BONASOUNDAS [2]'e göre menba tarafta yarım daire, mansapta 
ise elipse yakındır. 

1 

PLAN PROFiL 

Şekil : 1 - Dairesel silindlrik kazık etrafındaki yerel oyulma çukuru plan ve profili 

Akım ı n sürükleme geril mesi, 't' taban malzemesinin kri t ik sürüklen
me geri lmes i 't'c den küçük olsa dahi, yapı etraf ı nda oyulma meydana 

[2] BONASOUNDAS, M ., ·Strömungsvorgang und kalkproblem am runden brückenı:r 

teller• 
Versuchs anstalt Für Wasserbau der Technichen Ünlversitat Munchen, Berlcht 
Nr. 28, Mai 1973 
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Foto : 1 - Dairesel kesitli bir kazık etrafındaki oyulma çukurunun yand&n görünüşü 

Foto : 2 - Dc;iresel kesitli bir kazık etrafındaki oyulma çukurunun üstten görünüşü 

gelmektedir. Buna «Temiz Su Halindeki Oyulman denir. CARSTENS [3] 
yerel oyulmanın -ı:c/2 civarında başlad ığı nı ifade etmektedir. 
-ı: > -ı:c halinde ise tabanda sürüntü maddesi taşınımı vardır ve bu esna
da ayak etrafında oyulma oluşmaktad ır . Buna uSürüntü maddesi taşınımı 
halindeki oyulman denir. Her iki halde oyulma derinliğinin zamana bağlı 
olarak değişimi Şekil : 2 de verilmiştir . Şeklin tetkikinden de görüleceği 

[3] CARSTENS. M. R., · Similarity Laws for Local Scour• 
Proceedings ASCE, HY3, P. 4818, May 1966 
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Foto : 3 - Dairesel kesitli bir kazık etrafındaki oyulma çukurunun tesviye eğrileti 

gibi temiz su oyulmasında (Hd) denge oyulma derinliğine uzun sürede 
ulaşılmaktadır. Sürüntü maddesi taşınımı halinde ise ayni denge oyulma 
derinliğine , daha kısa sürede ulaşılmakta ve bu değer etrafında aperiyo
dik salınımlar meydana gelmektedir. Akımın sürükleme gerilmesine bağ
lı olarak oyulma derinliğinin değişimi ise Şekil : 3 de görülmektedir. 

Temiz su ~alinde o ulmo 

Sürünl ü maddesi taşınması halinde oyulma 

T , b , d Sabit 

Şekil : 2 - Oyulma derinliğinin zamana bağlı olarak değişimi 

1.2. Kazık Gruplarında Yerel Oyulma Oluşumu: 

Kazık grupları etrafındaki oyulma çukurunun oluşumunda, akım doğ
rultusu ile kazık grubu arasındaki açıya ve kazıklar arasındaki mesafeye 
bağlı olarak üç ayrı hal söz konusudur. 
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b ve d Sabit 

T 

Şekil : 3 - Oyulma derinliğinin akımın sürükleme gerilmesine bağlı olarak değişimi 

1.2.1. Bütün Kazıkiarı içine Alan Bir Oyulma Çukuru .Oluşması Hali : 

Akım doğrultusunun kazık grubu eksenine paralel o l ması ve kazık
lar arasındaki mesafenin çok küçük bulunması halinde oluşan oyulma çu
kurunun şematik plan ve profili Şekil : 4 de, akım doğrultusunun kazık 
grubu ekseni ile 90° lik açı yapması ve kazıklar arasındaki mesafenin 
çok küçük olması halinde oluşan oyulma çukurunun şematik plan ve pro
fili ise Şekil : 5 de görülmektedir. 
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Akım yönü -

A B c 

D D D D D 

Şekil : 4 - a = O ve a = D olması halinde üçlü kazık grubunun oluşturmuğu 
müşterek oyulma çukuru 



iık yatak yüzeyi 

• : .. · ...•• ~ ..•..••.••.•. •.•u .LJ.bt .• i8i}~iaf~~ 
loll ol lol -.. "o" "'o< ., 

2 2 
Şekil : 5 - a = 90° ve a < 0.5 D olması halinde üçlü kazı k grubunun oluşturduğu 

müşterek oyulma çukuru 

a.=30° ve 10 cm. çapında üç dairesel kazıktan oluşan bir kazık gru
bu etrafındaki müşterek oyulma çukurunun üstten görünüşü Foto: 4 de, 
yandan görünüşü ise Foto: 5 de verilmiştir. 

Foto: 4 - D = 10 cm. çapında, üçlü kazık grubunda a = 30° olması halinde müşterek 
oyulma çukurunun üstten görünüşü 
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Foto : 5 - D = 10 cm. çapında , üçlü kazık grubunda a = 30" olması halinde müşterek 
oyulma çukurunun yandan görünüşü 

1.2.2. Kazıklar Etrafında Birbir ine Girişmiş Oyu lma Çukurlarının 
Oluşması Hali : 

Akım doğrultusunun , kaz ı k grubu eksenine parale l ve kazıklar ara
sındaki mesafenin çok büyük olmaması halinde oluşan oyulma çukuru
nun şematik plan ve profili Şekil : 6 da, akım doğrultusunun kazı k grubu 
ekseni ile 90° lik aç ı teşkil etmesi ve kazıklar arasındaki mesafenin çok 
büyük olmaması halinde oluşan oyu lma çukurunun şematik plan ve pro
fili ise Şeki l : 7 ded ir. 
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yatak yüzü 

Akım yö~ Ay_ak guru~ ekseni 

Şekil : 6 - a = O ve a < 40 D olması hallnde üçlü kazı k grubunun oluşturdu§u 
oyulma çukuru 



Şekil : 7 - a = 90° ve a < 3 D olması halinde üçlü kazı k grubunun oluşturduğu 
oyulma çukuru 

a.= 0° ve 10 cm. çapında 6 kazıktan oluşan bir kazık grubu etrafın

daki birbirine girişmiş oyulma çukurunun üstten görünüşü Foto: 6 da, 
yandan görünüşü ise Foto : 7 de verilmiştir. 

Foto: 6 - a = 0° ve 10 cm. çapında 6 kazıktan oluşan bir kazık gru~u etrafındaki 

birbirine geçmiş oyulma çukurunun üstten görünüşü 
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Foto : 7 - a = 0° ve 10 cm çapında 6 kazıktan oluşan bir kazık grubu etrafındaki 
oyulma çukurunun yandan görünüşü 

1.2.3. Her Kazık Etrafında Ayrı Oyulma Çukurları Oluşması Hali : 

Akım doğrultusunun kazık grubu eksenine paralel olması ve kazıklar 
arasındaki mesafenin çok büyük bulunması halinde oluşan oyulma çu
kurlarının şematik plan ve profili Şekil : 8 de, akım doğrultusunun kazık 
grubu ekseni ile 90° lik açı yapması ve kazıklar arasındaki mesafenin 
çok büyük olması halinde oluşan oyulma çukurlarının şematik plan ve 
profili ise Şekil: 9 da verilmiştir. a.=30° ve 10 cm. çapında 3 kazıktan 
oluşan bir kazık grubu etrafındaki ayrı oyulma çukurlarının üstten görü
nüşü Foto : 8 de, yandan görünüşü ise Foto : 9 da verilmiştir. 

D 

.c A 

Akım yön.iL 

Şekil : 8- a = 0° ve a > 40 D olması halinde oluşan ayrı k oyulma çukurları 
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Akım yönü 

üzü 

Şekil : 9 - a = 90° a > 7 D olması halinde oluşan ayrı k oyulma çukurları 

Foto : 8 - a = 0° ve 10 cm. çapında 3 kazıldan oluşan bir kazık grubu etrafındaki ayrı 
oyulma çukurunun üstten görünüşü 

2- MATERYEL VE METOT: 

2.1. Deney Kanalı : 

Deneyler, 4.00 m . genişlik 22.00 m. uzunluktaki laboratuvar kanalında 
yapılmıştır. Maksimumu 350 Lt/sn olan muhtelif debilerle çalışılmış ve 
her debide kanal mansabındaki kapak ayarlanmak sureti ile kanal için-
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deki akım üniform hale getirilmiştir. Kazıklar etrafında kalın bir kum ta
bakası elde etmek için kanal ortas ında oyulma çukuru yapılmıştır. 

Foto : 9 - a = o• ve 10 cm. çapındaki 3 kazıktan oluşan bir kazık grubu etrafındaki 

ayrı oyulma çukurunun yandan görünüşü 

2.2. Malzeme : 

Deneyler esnasında kullanılan kurnun dso= 0.7 mm., d90= 1.00 mm. ve 
tane özgül ağırlığı y, = 2.66 t / m3 tür. Bu malzeme kanal tabanına 0.001 
eğiminde serilmiştir . 

2.3. Deney Kazıkiarı ve Yüzeylerinin Numaralanması : 

Kazıklar 0.4 mm . lik şeffaf pleksiglastan içi boş olarak D= 10 cm. ça
pında imal edilmiş ve millmetrik eşeller kazık içlerine yapıştırılmıştır . 

Kazığın grup içindeki numarası ve her kazığın yüzeyinin numaralanma 
esasları Şekil : 10 da gösterilmiştir. Kazıklar özel tertibatlı bir mengene 
sistemi ile istenilen açı ve aralıklarla oyulma çukuru içinde düşey ola
rak yerleştirilmişlerdir. 

2.4. Metot: 

2.4.1. Deneye Başlama : 

Kanal tabanındaki kum, mastar çekmek sureti ile 0.001 eğim i nde se
rilir. Kanala su memba ve mansaptan yavaş yavaş doldurulmak suretiyl e 
kum yüzeyinin bozulmamasına dikkat edilir. Çalışılacak debinin, üniform 
akım halinde kanalda meydana getireceği su seviyesinin biraz üstüne ka-
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Ak'm("' 

of~> 
o - Münferit koz ık 

b -Üçlü koz ık gurubu ( a = 0°) 
(kozık ekseni okımo paralel ) 

c-Üçlü kozık gurubu ( a = 90°) 

(kazı k ekseni okıma dik) 

4 

·0 / 3 
d- Üçlü kaz ık gurubu (0° < a < 90°) 

ekseni 

Şekil : 10 - Dairesel kesltli kazık grubunda kazıkiarın ve kazık yüzlerinin 
numaralanma esasları 
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dar su dolacak şekilde mansap kapağı kaldırılır. Kanala çalışma debisi 
verilerek, memba ve mansap ölçüm noktalarında aynı su derinliği elde 
edilineeye kadar mansap kapağı indirilir. Böylece kanalda üniform akım 
elde edildikten sonra deneye başlanmış olur. 

2.4.2. Ölçümler ve Değerlendirme : 

Dairesel kesitli münferit bir kazığın ön, yan ve arka yüzeylerindeki 
oyulma derinlikleri belirli zaman aralıklarında ölçülmek suretiyle grafik 
kağıdına çizilerek, kazığın bu debi de her yüzündeki denge oyulma de
rinlikleri bulunur. Debi artırılarak aynı işlem tekrarlanır ve yeteri kadar 
debi ile çalışıldıktan sonra her debide elde edilen denge oyulma derin
likleri bu sefer absis ekseninde debi, ordinat ekseninde oyulma derinliği 

olmak üzere çizilir ve maksimum denge oyulma derinlikleri elde edilmiş 
olur. 

Birbirine eşit elemanlardan müteşekki l ve eşit aralıklarla, bir eksen 
üzerine yerleştirilen kazık grubunda, aynen münferit kazık için yukarda 
anlatılan esaslar dahilinde bir seri deney yapılarak, grubu teşkil eden 
her kazığın muhtelif yüzeylerindeki maksimum denge oyulma derinlikleri 
bulunmuştur. Kazık grubunda elde edilen oyulma derinlikleri, aynı taban 
malzemesi ve akım şartlarında, münferit kazık için elde edilen oyulma 
derinliklerine bölünmek suretiyle grup halindeki kazıkiarın rölatif oyulma 
derinlikleri hesaplanmıştır. 

3. BOYUTSAL ANALiZ : 

Oyulma problemi incelenirken kanal ve kazık geometrisine, akım ve 
akışkana , sürüntü maddesi ve oyulmaya ait değişkenierin ayrıntı l ı olarak 
göz önünde bulundurulması gerekir. Bu değişkenler en genel hali ile sı 
ralanırsa : 

ismi işareti 

Kanal ve kazık geometrisine ait değişken

ler: 

Kanal genişliği B 
Kazık çapı D 
Kazıklar arasındaki mesafe a 
Kazık grubunun akımla teşkil ettiği açı a. 
Kazık adedi n 
Kanal taban eğimi 

Akım ve akışkana ait değişkenler : 

Ortalama akım hızı 

Taban sürükleme gerilmesi 
Su derinliği 
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ismi işareti Birimi Boyutu 

Su yüzü eğimi 
Suyun özgül kütlesi 
Suyun kinematik vizkozitesi 

Sürüntü maddesi ve oyulmaya ait değiş· 
kenler : 

Sürüntü maddesi tane çapı 
Sürüntü maddesinin su içindeki rölatif 

- 1 - Ps- Pw yogun ugu 
Pw 

Tanelerin kritik sürüklenme hızı 

Sürüntü malzemesi tane şekil faktörü 
Malzemenin su içindeki kayma açısı 

Rölatif oyulma derinliği 

Zaman 

Bu değişkenler arasındaki genel bağıntı : 

J. 
Pw 
'V 

d 

u. 
Sı 
C(J 

~ 
Hc~o 
t 

tsn2/m4 

m2/ sn 

m 

m/ sn 

sn 

0ı (B, D, a, a., n, Jt, U, -: , h, J,, Pw. 'V, d, 1:::., U Sı, ep, ~: , t) = 0 

ML-3 

Lzr-ı 

L 

n-ı 

T 

olur. Deneyler esnasında uniform akım tatbik edildiği , yukarda yazılan bir 
kısım değişkenierin birbirinden bağımsız olmadığı, sürüntü malzemesi 
olarak tabii kum kullanıldığı , denge halindeki limit oyulma derinlikleri 
esas alındığından zamanın önemli olmadığı göz önüne alınarak değişken
Ierin bir kısmını elimine etmek mümkündür. Bu durumda genel bağıntı 

0ı ( D, a, a., n, U, h, Pw, 'V , d, 1:::., U • , ~= ) = 0 olur. 

D, U • Pw yu tekrarlanan değişken olarak seçer, diğer değişkenleri kom

bine ederek boyutsuz hale koyar ve ~·ı diğer değişkenler cinsinden 
Hc~o 

ifade edersek : 

~= =03 (---5-.a., n, ~ .' +· D~ •, +, t::.) bulunur. 

Bu araştırmada aynı taban malzemesi ve akım şartlarında münferit 
kazık ile, aynı ebattaki kazıklardan oluşan bir gruptaki maksimum denge 
oyulma derinlikleri arasındaki bağıntının tesbitine çalışılacağına göre 

U h d DU . 
- - , - · - , 1:::. değişimlerini incelemeye gerek yoktur. O halde u. D D· - "-
bağıntı : 

(_a_ a. n) D , , 
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şeklinde ifade edilebilir. Görüldüğü gibi kazıklar arasındaki mesafenin, 
yaklaşım akımı ile kazık grubu ekseni arasındaki açının ve grubu teşkil 
eden kazık adedinin değişimini etüt etmek bu araştırma için yeterli ol
maktadır. 

4. BULGULAR : 

Dairesel silindirik kazıklardan oluşan gruplarda herhangi bir kazığın 
bir yüzündeki oyulma derinliği (HdiJ) olarak isimlendirilir ve gruptaki ka
zıklardan birinin münferit halde ön yüzünde meydana gelen oyulmaya 
(Hc~o ) denirse, Hd;;/Hcıo rölatif oyulma derinliklerinin, akım doğrultusunun 
kazık grubu ekseni ile teşkil ettiği açıya bağlı olarak değişimleri şöyle 

bulunur : 

4.1. Akım Doğrultusunun Kazık Grubu Eksenine Paralel Olması Hali: 

Bu halde maksimum oyulma derinliği en baştaki kazığın menba yü
zünde, yani Aı ölçüm noktasında meydana gelmektedir. 

Her kazık kendinden sonra geleni akıma karşı koruduğundan akımla 

temas eden ilk kazıktan mansaha doğru gidildikçe, aynı numaralı nokta
lara ait rölatif oyulmalar azalmaktadır. Grup içinde menbadan itibaren 
kazığın sıra numarası değişmernek kaydı ile, o kazıktaki oyulma derin
likleri , gruptaki kazık adedinden bağımsızdır . 

Grubu teşkil eden her kazığın 1 nolu yüzeyinde meydana gelen rö

latif oyulma derinliklerinin ( ~ ) oranına bağlı olarak değişimleri Şekil : 
11 de eğriler ailesi olarak verilmiştir. Her kazığın 2 ve 4 nolu yüzeyle
rinde meydana gelen oyulma derinlikleri birbirine eşittir. Bu bakımdan 

oyulmalar Hc12.4 şeklinde gösterilmiştir. 2 ve 4 nolu yüzeylerde meydana 

gelen rölatif oyulma derinliklerinin ( ~ ) oranına göre değişimleri ise 

Şekil : 12 de 3 nolu yüzeylerde meydana gelen derinliklerinin ( aD) 

oranına göre değişimleri ise Şekil : 13 de eğriler ailesi şeklinde veril
miştir. 

a. = O halinde bütün yüzeylerdeki oyulma derinliklerinin ( -~) oranına 
göre değişimlerinde şu ortak hususlar göze çarpmaktadır : 

- Kazık grubunda maksimum oyulma derinliği, akım yönündeki ilk 
kazığın menba yüzünde meydana gelmekte ve grubu teşkil eden eleman
lardan biri ebadındaki münferit kazığın maksimum oyulma derinliğine 
eşit olmaktadır. 
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- Grubu teşkil eden her kazığın bütün yüzeylerindeki oyulma de

rinlikleri ~ = 4 hali için minumumdan geçmektedir. Hd,/Hdo, Hc12.4/Hdo 
D 

oranlarının minumumlarının grubu teşkil eden kazık adedine göre deği
şimi Şekil : 14 de verilmiş olup, yarı logaritmik eşelde birbirlerine pa· 
ralel doğrular şeklindedir. 

1.0 

0.9 

0 .8 

Hdt/ Hdo 

t ~~ 'I 'I 0.6 

0.5 

0.4 

0 .3 

0.2 

0 .1 

0 .0 1 2 3 

a 
Şekil : 14 - a = 0° ve - = 4 olması hallnde rölatif oyulma derinliklerinin değişimi 

D 

- 0,04 > ~ ve ~ > 40 içi n Hd,1/ Hdo oranları münferit kazığın oyui
D D 

ma değerlerini haizdir. Yani -~ > 40 halinde kazıkiarın birbirine etkisi 

kalmamaktadır. 

-0,04 < ~ < 40 değerleri arasında Hdq/ Hdo oranları, münferit ka-

zığın oyulma değerlerinden küçüktür. Herhangi bir ~ oranında J değeri 
D 

(Kazığın grup içindeki sıra numarası) büyüdükçe Hd11 / Hdo küçülmektedir. 
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- 0,04 < ~ < 4 arasında~ ~ranı büyüdükçe Hd;JHc~o değeri küçüi-
D D 

mekte 4 < ~ < 40 arasında ise ~oranı büyüdükçe Hd;ı/Hc~o değeri bü-
D D 

yümektedir. 

- Belirli bir akım şartında, grubu teşkil eden kazık adedi kaç olursa 
olsun yüzeyin ij numarası değişmedikçe oyulma derinliği değişmemek

tedir. 

4.2. Akım Doğrultusunun Kazık Grubu Ekseni ile Bir Açı Teşkil Et
mesi Hali: 

Açılı halde oyulma derinlikleri incelenirken (a,) etkili mesafesi ta
rif edilmiş ve bu değerin fiziksel anlamı ile nasıl hesaplanacağı Şekil : 
15 de verilmiştir. 

Grubu teşkil eden her kazığın bütün yüzeylerinde meydana gelen rö

latif oyulma derinliklerinin ( ~· ) oranına bağlı olarak değişimleri cı. =30° 
için Şekil: 16 da, cı. = 45 ° için Şekil: 17 de, cı.=60° için Şekil : 18 de ve
rilmiştir . 

Göze çarpan ortak hususlar şunlardır : 

- Verev akım halinde grubu teşkil eden her kazık elemanın aynı 

numaralı yüzeylerindeki oyulmalar birbirine eşittir. Ayrıca 2 ve 4 nolu yü
zeylerin oyulma derinlikleri birbirine eşit bulunmuştur. 

- Maksimum oyulma derinliği her kazığın (1) nolu yüzeyinde mey
dana gelmektedir. 

- ~ > 7 halinde grubu teşkil eden her kazıktaki bütün oyulmal c:ır 

münferıt kazığınkine eşit olmaktadır. Başka bir deyişle kazıkiarın birbi
rine etkisi kalmamaktadır . 

- 0,05 < ~ < 7 oranları aras ında kazıkiarın birbirine etkisi vard ır 

ve bu etki ( ~) oranı azaldıkça oyulma derinliğini artırıcı yöndedir. 

- Grubu teşkil eden kazık adedi arttıkça aynı cı. açısı ve ( ~) oranı 
için rölatif oyulma derinliği artmaktadır. 

- cı. açısı büyüdükçe (a,) değeride büyüdüğünden ~ = 0,05 değe
D 

rine tekabül eden limit oyulma değeri de büyümektedir. 
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Şekil: 18 -- Dairesel kesltli üçlü ayak grubunda a = 60° oLması hallnde 1. 2. 3. ve 
4 nolu noktaların rölatif oyulma derinliklerinin a,/ D ye göre değişimi 

4.3. Akım Doğrultusunun Kazık Grubu Eksenine Dik Olması Hali : 

Grubu teş kil eden her kazığın bütün yüzeylerinde meydana gelen 

rölatif oyulma derinliklerinin (;) oranına bağlı olarak değişimleri 2 li 

kazık grubu için Şekil : 19 da, 3 lü kazık için Şekil : 20 de, 4 lü kazık gru
bu için ise Şekil : 21 de verilmiştir . Göze çarpan ortak hususlar şunlar
dır : 

Maksimum oyulma derinlikleri her kazığın 1 nolu yüzeyinde mey
dana gelmekte ve bütün k azıki arda bu derinl ikler takriben birbirlerine 
eşit olmaktadır . 
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Şekil : 20 - Üçlü kazık gnıbunda a = 90" olması hallnde 1, 2, 3 ve 4 nolu noktaların 
rölatif oyulma derinJiklerinin a / D ye göre değlflmi 

0,05 = ; halinde oyulma derinliği grubu teşkil eden her kazığın 
bütün yüzeylerinde maksimuma ulaşmaktadır. Bu maksimum değer, grubu 
teşkil eden kazıkiarın genişlikleri toplamına eşit bir dikdörtgen kazığın 
münferit haldeki oyulmasına eşit olmaktadır. 
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- Grubu teşkil eden kazık adedi arttıkça aynı(~) oranında rölatif 

oyulma derinliği artmaktadır. Dolayısı ile ~ = 0,05'e tekabül eden limit 

oyulma değeri de artmaktadır. 

- a. = 90° halinde 2 ve 4 nolu oyulma derinlikleri her zaman birbi

rine eşit değildir. Bilhassa küçük ~ oranlarında kazıklar arasında kalan 
D 

yüzeylerdeki oyulmalar kazık dışında kalanlardan % 16 daha fazladır. 0,05 

< ~ < 1 ,O arasında içteki oyulmalar dıştakilerden % 16 fazla, ~ > 2,0 

halinde ise iç ve dış yüzeylerindeki oyulmalar birbirlerine eşit olup, 1 ,O 

< ~ < 2,0 arası geçiş bölgesidir. 

5. T ARTlŞMA : 

Benzer konuda yapılmış iki çalışma vardır. DIETZ [ 4] dairesel kesiti i 
iki adet kazıktan oluşan kazık grubunda her kazığın maksimum oyulma 
derinliğinin ara mesafe ve yaklaşım akımı ile grubu ekseni arasındaki açı
ya göre değişimini incelenıiş, ancak grub etkisinin kalktığı limit ara me
safeleri tesbit edemediği gibi grupta 2 den fazla kazık bulunması halinde 
oyulmaların nasıl hesaplanacağınıda vermemiş ve bazı haller için sadece 
iki kazıktaki oyulmaların toplamın ı vermiştir. Bundan dolayı bu çalışma

dan yararlanarak herhangi bir kazık grubunda oluşacak oyulma derinlik
lerini hesaplamak mümkün değildir . Yine DIETZ [5] 2,5 m çapında 8 adet 

a 
kazığın 0 = 1 aralıkta yerleştirilmesi ve 0° <a.<8° halinde oyulma de-

rinl ikierinin değişimini etüt etmiştir. Kanımızca bu çok özel bir hal olup 
bunun sonuçlarından yararlanarak genelierne yapmak mümkün değildir . 

BAŞAK ve arkadaşları [ 1] kare kesiti i kazı k grupları ile sistematik 
bir araştırma yapmışlardır. Bu çalışmadan yararlanarak kare kesitli ka
zık gruplarının en genel hali için oyulma derinliklerini hesap etmek müm
kündür. 

Kare kesitli kazık grupları araştırmasından elde edilen bulgular ile 
şimdi dairesel kesitli kazık grupları için elde edilmiş olanlar karşılaştı

rıldığında münferit kazıkiarda olduğu gibi kazık gruplarında da kazık en 
kesit formunun oyulma derinliklerini etkilediği anlaşılmaktadır. a. = 0° 

olması hal inde minimum oyulma der i nliğini veren( ~) oranı değişmiş fa-

[4) DIETZ, J. W., •Kolkbildung an Einem Krelszylindrishen Pfeilerpaar• Die Bautechnik, 
6/ 1973. 

[5] DIETZ, J . W., • Ausbildung Von langen Pfeilern bei Schraganstromung an Beispl· 
el der BAB -Meinbrucke Eddersheim• Mlttellungsblatt der BAW, Nr. 31 , M ay 1972. 

46 



kat grup etkisinin maksimum olduğu ve tamamen ortadan kalktığı limit 

( ; )oranlarında bir değişiklik olmamıştır. a. > 0° halinde kazık formunun 

limit değerleri değiştirdiği anlaşılmaktadır. 

6. SONUÇ VE ÖNERiLER : 

Birbirine eşit dairesel kesitli silindirik kazıkiarın doğrusal bir eksen 
üzerine eşit aralıklarla sıralanmasından oluşan kazık gruplarında, kazık

lar arasındaki mesafeye, kazık ebadı ve adedine ve akım doğrultusu ile 
kazık grubu ekseni arasındaki açıya bağlı olarak grubu oluşturan her ka
zığın bütün yüzeylerindeki oyulma derinliklerinin değişimi incelenerek ba
ğıntılar saptanmıştır. Her açı için grup etkisinin maksimum, minimum ol-

duğu veya tamamen ortadan kalktığı ( ; ) oranı tayin edilmiştir. Daha önce 

kare kesitli prizmatik kazık grupları için elde ettiğimiz bulgularla dairesel 
kesitliler arasındaki benzerlikler ve ayrılıklar da açıklığa kavuşturulmuş

tur. 

8.1. Hesap Sırası : 

Kazık gruplarında oyulma derinliğini hesap edebilmek için takip edi
lecek yol ve işlem sırası aşağıdaki gibidir : 

- Akımın sürükleme hızı U • = v gRI hesaplanır. 

- Tane Reynolds sayısı R • • = u.q__ hesaplanır. 
V 

- Şekil : 22 de görülen Shields diyagramı yardımı ile yukarda hesap
lanan R •• a tekabül eden tane kritik sürüklenme hızı U.ç bulunur. 

-u. ile U. c karşılaştırılır. u.< U.c ise «Temiz su haline tekabül 
eden oyulma .. söz konusudur. u. > U.c ise «Sürüntü maddesi taşınım ha
line tekabül eden oyulma» sözkonusudur. 

-U.< U .c olması halinde BAŞAK [6] da sözü edilen LAURSEN [7], 
SHEN ve arkadaşları [8] , HANCU [9] bağıntılarından biri yardımı ile gru
bu teşkil eden kazıklardan birinin münferit halde ön yüzünde meydana 
gelecek Hdo oyulma derinliği hesap edilir. 

[6] BAŞAK, V., ·Köprü Ayakları Civarında Yerel Oyulma Derinliği• DSI Teknik Bül
teni Sayı : 32, 1975. 

[7) LAURSEN, E. M .• ·An Analysls of Relief Brldge Scour• Proceedings ASCE HY3, P. 
3516, May 1963. 

[B] SHEN, H. W., SCHNEIDER, V. R., KARAKI , S., ·Local Scour Around Bridge Plers• 
Proceedings of ASCE HY 6, P. 6891 , 1969. 

[9] HANCU. S., •Sur le Calcul der Affoulllements Locauz dans la Zone des Piles du 
Pont• Proceedlngs of IAHR XIV. Congress, Vol. 3, C- 36, 1971. 
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veya hepsi ile ayrı ayrı hesap yapılarak ortalaması alınır. U • > U •C ol
ması halinde ise LARRAS [ 1 O], BREUSERS [ 11], LAURSEN ve arkadası 
[12], COLEMAN [13] den biri yardımı ile grubu teşkil eden kazıklardan 
birinin münferit halde ön yüzünde meydana gelecek (Hdo) oyulma de
rinliği hesap edilir. Veya hepsi ile ayrı ayrı hesap yapılarak ortalaması 

alınır. 

Akım doğrultusu ile kazık grubu ekseni arasındaki (ıx.) açısına bağlı 

olarak yapılacak hesaplar birbirinden farklıdır . 

8.1.1. a. = 0° olması hali 

a oranı teşkil edilir. 
D 

- ~ oranına tekabül eden Hdii oyulma derinlikleri Şekil : 11 'den, 
D 

(Hd2.41) oyulma derinlikleri Şekil : 12'den, (HdJJ ) oyulma derinlikleri Şe
kil : 13'den hesaplanır. Eğer grupta 6 taneden fazla kaz ı k mevcutsa Şe
kil : 14 yardımı ile 6 dan sonraki kazıkiarın oyulma bağıntıları da çizil
melidir. 

8.1.2. 0° < a. < 90° olması hali 

- a,= a Sina. hesap edilir ve ~· oranı teşkil edilir. 

- Grupta (m) tane kazık varsa l=m. D uzunluğundaki ve b= D ge-
nişliğindeki dikdörtgen kazığın 1, Sin a. + b Cos a. etkili gen işliği he
sap edilir. (1 ,) genişliğine tekabül eden dikdörtgen kazığın (Hdmaxl oyul-

ma derinliği bulunarak (H~:· ) oranı teşkil edilir. 

- Çift logaritmik kağıt üzerinde ~ = 0.05 düşeyi üzerinde 

ordinatı işaretlenerek (A) noktası elde edilir. 

; · = 7 düşeyi üzerinde H~:;" = 1 ordinatı i şaretlenerek (B) noktası 
elde edilir. (A) ile (B) noktaları arası birleştirilir . (A) nın soluna yatay, 

(B) nin sağına ise yatay birer çizgi ç izilerek ~ ın(~) oranına göre 
Hdo D 

değişim eğrisi elde edilmiş olur. 

[ 10] LARRAS, J., • Profondeurs Maximales d'erosion de Fonds Mobiles Autour des 
piles en Riviere• Anales des Ponts at Ohaussees, Vol. 133, No.: 4, 1963. 

[ 11 J BREUSERS, H.N.C., · Scour Around Drilling Platforrns• Journal of IAHR, Vol, 19, 
P. 276, 1967. 

[12] LAURSEN, E. M ., TOCH, A. , • Scour Around Bridre Piers And Abutments• Lowa 
Highway Research Board Bullatin No. : 4, May 1956. 

[13] COLEMAN. N. L., ·Analyzing Laboratory Measurements of Scour of Cylindiricial 
Piers in Sand Beds · Proceed ings of IAHR XIV. Congress, Vol. 3, C- 37, 1971. 
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- H d
2

.
4 eğrisini elde etmek için ise, Da, = 0,05 düşeyi üzerinde (A) 

H do 

H.n." Hdımox a, 
noktası olarak H:-= 0,90, H do ve (B) noktası olarak -D- = 7 düşeyi 

.. • H d2.4mln 
uzerınde H do = 0,96 değeri alınır bu iki nokta arası birleştirilir. (A) 

dan sola (B) den ise sağa doğru birer yatay çizgi çizilir. 

H 
~ eğrisini elde etmek için ise, ~ = 0,05 düşeyi üzerinde (A) 

H do D 
H d3m•• a, H dmu 

noktası olarak -- = 0,75, - ve-- = 7 düşeyi üzerinde (B) noktası 
H do D H do 

H dJmln 
olarak -- = 0,72 değeri alınır bu iki nokta arası birleştirilir . (A) dan 

H dı 
sola, (B) den ise sağa doğru birer yatay çizgi çizilir. 

- _Q_oranına tekabül eden Hdı , H d2.4 ve H d3 oyulma derinlikleri sırası 
a, 

ile bu üç eğri yardımı ile hesaplanır . 

8.1.3. a.= 90° olması hali 

~oranı teşkil edilir. 
D 

Grupta (m) tane kazık varsa l= m. D uzunluğundaki ve b = D ge
H dmox 

nişliğindeki dikdörtgen kazığın H dmax oyulma derinliği bulunarak -oranı 
H do 

teşkil edilir. 

- Çift logaritmik kağıt üzerinde 
D
a = 0,05 düşeyi üzerinde Hdımox 

H do 

ordinatı işaretlenerek (A) noktası elde edilir. ~ = 7 düşeyi üzerinde 

H d · 
~ = 1,00 ordinatı işaretlenerek (B) noktası elde edilir. (A) ve (B) 
H do 

noktaları arası birleştirilir, (A) dan sola doğru , (B) den ise sağa doğru 

birer yatay çizgi çizilerek ~d: ın -~ oranına göre değişim eğrisi elde 

ed il miş olur. 

H d2 
4 eğrisini elde etmek için 

H do 
ise, ~ = 0,05 düşeyi üzerinde (A) 

H H d2.4mox 
noktası olarak - -

H do 
0,90, dımox ve (B) noktası olarak ~= 7 düşeyi 

H do D 
H d2.4mln • · 

üzerinde H do = 0,96 değeri alınır , bu iki nokta arası birleştirilir , (A) 

dan sola, (B) den sağa doğru birer yatay çizgi çizilir. Akım doğrultusu-
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nun kazık grubu eksenine dik olması halinde 2 ve 4 numaralı noktaların 
kazıklar arasında veya dışta bulunmaları oyulma yönünden fark etmekte
dir. Yukarda izah edilen eğri dış tarafta bulunan noktalar için geçerlidir. 
iç tarafta bulunan noktaların oyuimalarını bulmak için A B dağrusuna pa
ralel ve bundan % 16 daha yukarda bir doğru çizilmelidir. Buna A' B', doğ-

rusu diyelim . ; = 1,00 den çizilen düşeyin A' B' yi kestiği nokta (C) ve 

; = 2,00 den çizilen düşeyin AB yi kestiği noktaya da (D) denirse, A' 

C D B eğrisi kazıklar arasında kalan 2,4 noktalarının oyulma derinlikle
rini vermektedir. 

H 
-d3- eğrisini elde etmek için ise.~= 0,05 düşeyi üzerinde (A) 
Hoo D 

Hd3mex Hd ımox a 
noktası olarak - - = 0,75 --· 1e (B) nokta:~ · olarak - = 7 düşeyi 

Hoo Hoo D 
Hd3mln v 

üzerinde Hcto - = 0,72 degerieri alınır, bu iki nokta arası birleştirilir. 

(A) dan sola , (B) den sağa doğru birer yatay çizgi çizilir. 

- ; oranına tekabül eden Hdı, Hc12.A ve Hd3 oyulma derinlikLeri sır.ası 

ile bu üç eğri yardım ı ile hesaplanır . 

KULLANILAN SEMBOLLER LiSTESi 

qı Zeminin su içindeki kayma açısı 

U Akımın ortalama hızı 

h Su derinliği 

H Tabandan itibaren oyulma derinliği 

Hd Denge oyulma . derinliği 

Hdm .. · Maksimum denge oyulma derinliği 

Hcto Münferit kazığın maksimum denge oyulma derinliği 

Hd,i i nolu kazığın j nolu yüzeyindeki maksimum denge oyulma de-
rinliği 

-. Akımın sürükleme gerilmesi 

-.c Hareket başlangıcına tekabül eden kritik sürükleme gerilmesi 

D Kazık çapı 

a Kazıklar arasındaki mesafe 

a, Kazıklar arasındaki etkili ara mesafe 

a. Akım doğrultusu ile kazık grubu ekseni arasındaki açı 

d Taban malzemesi tane çapı 
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dso Taban malzemesin in % 50 sinden büyük çap 

d90 Taban malzemesinin % 90 nından büyük çap 

y, Sürüntü maddesi yoğunluğu 

B Kanal genişliği 

J Eğim 

J, Kanal taban eğimi 

J, Su yüzü eğimi 

p. Suyun özgül kitlesi 

p, Tanenin özgül kitlesi 

A Sürüntü maddesinin su içindeki rölatif yoğunluğu 

U • Sürükleme hızı 

v Kinematik vizkozite 
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TABii AKARSULARDA KATI MADDE HAREKETiNDEN iLERI GELEN TABAN 
SEViYESi DEGiŞiMLERiNiN MATEMATiKSEL MODELi VE SAYlSAL 

YÖNTEMLE ÇÖZÜMÜ 

Yazan : 
Ergün DEMlRÖZ(*) 

Ö Z ET 

Tabii akarsularda katı madde hareketi nedeniyle taban seviyelerinde değişimler ol
maktadır. Bilindiği gibi bu taban seviyeleri değişimleri su mühendisliğinin en önemli 
konularından biridir. 

Böyle bir problemin çözümünü kesin ve tam olarak veren bir yöntemi bulmak, 
bugün için mümkün değildir. Ancak gerek fiziksel ve matematiksel model yöntemleri 
ve gerekse ampirik veya yarı ampirik bağıntılar kullanmak suretiyle problemin yakla
şık çözümünü elde etmek mümkündür. 

Bu çalışmada katı madde hareketi sonucu meydana gelen taban alçalma ve yük
selmelerinin matematiksel model yöntemleriyle yaklaşık çözümünün verilmesine çalı

şılmıştır. 

Çalışmanın 1. bölümünde su ve katı madde hareketine ait hareket ve süreklilik 
denklemleri verilmiştir. Bu bağıntılar yardımıyle olayı tarifteyen matematiksel model 
ortaya konmuştur. 

Çalışmanın 2. bölümünde ortaya konan matematiksel modelin sayısal yöntemlerle 
çözümü verilmiştir. Hazırlanan komputer programı içinde su yüzü hesabı, su hareke
tine ait hareket ve süreklilik denklemlerinden elde edilen adi diferansiyel denklemin 
Runga- Kutta yöntemi ile, katı madde hareketine alt hesaplar ise, sayısal çözüm Için 
Preissmann tarafından teklif edilen, eksplisit şema kullanılarak yapılmıştır. 

Çözüm için hazırlanan komputer programı seçilen sınır ve başlangıç şartları Için 
IBM 370 sisteminde test edilmiş ve olayın yapısına uygun sonuçlar elde edilmiştir. 

SU M MA RY 

The main idea of this study is to show the nurnerical behaviour of 
one dimensional PREISSMANN's difference scheme for a mathematical 
model of a river bed degradation and aggradation due to sediment 
transport. 

In the first part of this work, relations between the various para
meters are given as the equation of motion and continuity for w ater 
and sand. Then a suitable mathematical model is formed between these 
parameters. 

(*) inş . ve Fizik V. Müh. DSI Araştı~ma ve Gelişti rme Dairesi Başkanlığı 
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In open channels, celerities of the water surface disturbances are 
much greater than the celerity of bed forms. Therefore, the relations of 
water mavement are given for the case of steady flow. 

The water computation includes the backwater profile . After that, 
bed levels are computed explicitly by using four point Preissmann's 
scheme. The difference equation of the motion for sand is formed for 
the cases of truncation error in and out of the scheme. Computer prog
ram for nurnerical solution is prepared by using PL 1 language. 

1. GiRiŞ : 

Pek çok su mühendisliği probleminin ancak model çalışmalarıyla 

çözümlenebildiği bugün bilinen bir gerçektir. Bu nedenledir ki model ça
lışmalarının önemi gittikçe artmakta ve gerçek çözüme daha yakın yak
laşık çözüm verebilecek model tekniklerinin geliştirilmesine çalışılmak

tadır. 

Su mühendisliğinde problemierin çözümü için genel olarak üç ayrı 
model tekniği kullanılmaktadır. 

i) Hidrolik (Fiziksel) modeller 

ii) Analog modeller 

iii) Matematiksel modeller 

Hidrolik modeller su hareketine etken olan parametrelerin bilinme
siyle gerçekleştirilebilir ve bu parametreler arasındaki bağıntıların tam 
olarak bilinmesine gerek yoktur. istenen çözümler doğrudan modelden 
elde edilebilir. Hidrolik modelde genellikle özel bir problemin çözümü 
gerçekleştirilebilir ve bu çözüm başka problemlere uygulanamaz. Bu ba
kımdan çalışmalar bittikten sonra model yıkılır. Diğer taraftan laboratu
arlarda bu tip modeller için ayrılan alan ile personel. ekonomik ve tek
nik nedenlerle kısıtlıdır. 

Analog modeller ayrıca su hareketiyle ilgili parametreler arasındaki 
bağıntıların bilinmesini gerektirir. Bu bakımdan her türlü su problemlerine 
uygulanamaz. Örneğin hareketli tabanlı akarsu problemleri. 

Matematiksel modeller de yine su hareketiyle ilgili parametreler ara
sındaki bağıntıların bilinmesini gerektirir. Bu bağıntılar genellikle su ha
reketini belirleyen diferansiyel denklemlerdir. Bu tip modellerin büyük 
bir avantajı, diferansiyel denklemleri verilen her probleme uygulanabil ir 
oluşu ve hidrolik modellerde olduğu gibi model inşa alanının ve perso
nel imkanlarının sınırlı olmayışıdır. Diğer taraftan bu modeller sadece 
özel bir problemin çözümünde kullantimayıp aynı tip bütün problemierin 
çözümünde de kullanılabilirler . Bu bakımdan hidrolik modeliere nazaran 
çok daha ucuzdurlar. Özellikle bir akarsu veya akarsu sistemleri için mo
deli yapılacak kısım oldukça büyük ise matematiksel modeller daha ilgi 
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çekici olmaktadır. Gerçekte çok büyük bir sahanın hidrolik modelini yap
manın imkanı da yoktur. 

Bu çalışmada akarsu hidroliğinde oldukça önemli bir problem olan 
ve katı madde hareketi sonucu meydana gelen taban alçalma (degra
dation) ve yükselmelerinin (aggradation) matematiksel modeli üzerinde 
durulacak ve bu modelin sayısal yöntemle çözümü verilerek elde edilen 
neticeler karşılaştırılacaktır. 

2. TEORiK AÇIKLAMALAR : 

2.1. Temel Bağıntılar : 

Matematiksel model için kullanılacak bağıntılar su ve katı madde 
hareketine ait süreklilik ve hareket deıiklemleridir. Problemi kolaylaştır
mak için akarsuyun çok geniş doğrusal allüviyal bir yatağa haiz olduğu 
ve akım karakteristiklerinin akarsu boyunca alınan x uzaklığının fonksi
yonu olduğu kabul edilm i ştir. 

Şekil : 1 dikkate alınarak sıvı akımı için süreklilik bağıntısı : 

q(t) = u.h 

(2.1) 

z 

s u h 
d (~uh) 

guh + ---- dx 
- - C)x 

--- x 
dx 

Şekil : 1 

Şekil : 2 dikkate alınarak hareket denklemi : 

_a~+ u -au +g_a~+g~ = -g~luL (2.2) at ax ax ax C.2 h 

Katı madde için süreklilik denklemi : 

(2.3} 
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dG 
Şekli: 2 

Katı madde için hareket denklemi : 

q.=f (u) (2.4) 

(2.4) ile verifen katı madde hareket denklemi için bu çalışmada 
Engelund-Hansen [ 1] tarafından, 

(2.5) 

şeklinde verilen toplam katı madde taşınım formülü kullanılmıştır . 
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Burada : 

u Akımın ortalama hızı (m/ sn) 
h Akım derinliği (m) 
q Birim genişlikten geçen su debisi (m3/ sn/ m) 
t Zaman (sn) 
g Yer çekimi ivmesi (m/ sn2) 

x Akarsu yatağı boyunca uzunluk (m) 
Z Akarsuyun taban yüksekliği (m) 
c. Chezy akım katsayısı (m 112f sn) 
q. Birim genişlikten birim zamanda geçen toplam katı madde mik

tarı (m3/ sn/ m) 

- 0 .05 g 112 ~S/2 
a- 2 D 2 D. . . c. 
-( c.2 )o·• 

~- -
g 

(2.6) 

(2.7) 

D. = p.-p katı maddenin su içerisindeki bağıl özgül kütlesi 
p 

D = Dso: Dane çapı (m) 



Yukarda verilen (2.1), (2.2). (2.3) ve (2.4) bağıntılarında u, h, z ba
ğımlı değişkenleri hem x'in hem de t'nin fonksiyonu olduklarından dife
ransiyel denklemleri matematiksel model içerisinde kullanarak çözümle
rinin elde edilmesinde bazı güçlükler ortaya çıkar. 

Eğer su seviyesi değişimlerinin yayılma hızları (celerity) taban şe
killerinin yayılma hızları ile karşılaştırılırsa bazı yaklaşımlarla bu dife
ransiyel denklemleri daha basite indirmek mümkün olur. 

Bu maksatla u, h, z, bağımlı değişkenlerinin , 

d U = ___fu!_ d t + ___fu!_ d X 
at ax 

(2.8) 

dh=l.h_ dt+ .1.1!... dx 
at ax 

(2.9) 

dz = ~ d t + jl~ dx 
at at 

(2.1 O) 

tam diferansiyelleri (2.1) , (2 .2) ve (2.3) diferansiyel denklemleriyle bir-

likte ele alınır ve matris formunda yazılırsa: 

1 u o g o g a u;a t R ı 

o h 1 u o o a uja X o 
o fu o o 1 o ah/ at o (2.11) 

dt dx o o o o a h/ a x du 
o o dt dx o o a zja t d h 
o o o o dt dx a z/ a X dz 

olur. Burada : 

Fu=~ 
du 

_ ulul 
Rı - 9 c.2 h 

Bu denklemlerin kısmi diferansiyellere göre lineer bağımlı olabilmesi için 
katsayı matrisi determinantının sıfıra eşit olması gerekir. 

Böylece, 

0 - 2 0 2 + (1 - Fr-2 - ~ Fr-2 ) 0 + ~ Fr-2 = O 

elde edilir [2]. Burada : 

0 = _ c_ , bağıl yayılma hızı 
u 

dx 
C = - dt , yayılma hızı 

(2.12) 
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u 
Fr = Y gh . Froude sayısı 

ljJ = dq, · h1 , bağıl katı madde taşınım parametresidir. 
du 

3. dereceden bir ifade olan (2 .12) 'nin reel üç kökü vardır : 

0ı .ı = 1 + Fr-1 

0 3 = _ ljJ_ 
1 - Fr2 

(2.13) 

(2 .14) 

Bu köklerden 0ı.ı nin Fr 'ye ve 03'ün de ljJ ile Fr'ye bağlı olarak de
ğişimleri şekil : 3 de verilmiştir [2]. (2.14) bağıntısından görüleceği gibi 
nehir rejiminde (kritik üstü) : 

Fr < 1 0> 0 

ve sel rejiminde (kritik altı) : 

Fr> 1 0< 0 

olmaktadır. Bu netice nehir rejiminde taban şekillerinin (dalgacık , ba
samak) akım yönünde, sel rejiminde ise akıma ters yönde (ters basa
makların hareketi) hareket ettiklerini ifade eder. 

(2.13) , (2 .14) ve (2.5) bağıntılarından : 

C ı.2 = u + Y gh 

c - 5 q, 
3 

- h ( 1- Fr2) 

(2.15) 

(2 .16) 

elde edilir. Bilindiği gibi burada Cı .ı su seviyesi değişimlerinin , CJ ise 
taban seviyesi değiş imlerinn yayılma hızlarıdır. 

Şekil : 3 dikkate alınarak bu hızla r karşılaştırıldığında bire çok yakın 
olmayan Fr değerlerine haiz nehir rejiminde : 

(2.17) 

ve buradan : 

(2 .18) 

elde edilir. Bu sonuca tabiatta rastlanabilen Cı.ı ve CJ değerleri ni karşı

l aşt ırarak da ulaşıl a bilir . Tabii akarsularda genellikle Fr < 1 için ! C ı , Cıl 
= 1 - 20 m/sn, CJ = 0.1 - 1 m/ saat arasında değerlere sahip olduğun
dan [3] : 

ı c ı . c2ı » cJ 
kabul edilir. Bu nedenle su hareketi katı madde hareketine nazaran yarı 
kararlı olduğu (quasi- steady), diğer bir deyimle debinin x 'e bağlı olma-
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Şekil: 3 
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dığı söylenebilir ve (2.1) ifadesindeki h ile (2.2) ifadesindeki _Q_h_te-at at 
rimleri ihmal edilebilir. Böylece su için süreklilik ve hareket denklemleri : 

hh + u_a_lı_ =O 
a x a x 

(2.19) 

u~ +g _!b_ +g k= _ .fiUiul 
ax ax ax C!h 

(2.20) 

şeklini alırlar. O halde matematiksel modelde kullanılacak diferansiyel 
denklemler (2.19), (2.20) ve (2.3) ifadeleri olurlar. 

3. SAYlSAL YÖNTEMLE ÇÖZÜLECEK MATEMATiKSEL MODEL 
ŞEMALARI: 

Diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemle (numerical methods) 
çözümlenebilmesi için, 

i) Diferansiyel denklemleri sonlu fark denklemleri (difference 
equations) şeklinde yazmak, 

ii) Sonlu fark denklemlerini de sonlu fark şernaları (difference 
schemes) haline getirmek, gerekmektedir. 

Bilindiği gibi diferansiyel denklemler eğer doğrudan çözülebiliyorsa 
gerçek çözümü, sonlu fark denklemleri ise yaklaşık çözümü verirler. Bu 
bakımdan sayısal yöntemle çözüm aranırken yaklaşık çözümün gerçek 
çözüme uygun olmasına diğer bir deyişle sonlu fark denklemlerinin di
feransiyel denklemlere uygun (consistent) olmasına dikkat etmek ge
rekir. 

Sonlu fark şemaları, hazırlanan komputer programı ile sayısal olarak 
çözülürken elde edilen çözümlerin kararlı (stable) olması lazımdır. Aksi 
halde komputer programı test edilirken çözümlerdeki küçük hatalar git
tikçe büyüyerek komputerin kapasitesi dışındaki sayılara ulaşır ve korn
puterin mesaj vererek durmasına sebep olur. Bu bakımdan fark şema
sını programla test etmeden önce şemanın kararlılık incelemesini (sta
bility analysis) yapmak ve sayısal değerleri buna göre seçmek gerekir. 

Su ve katı madde hareketini tarifleyen diferansiyel denklemler bö
lüm 2'de verilmişti. Bu denklemlerden (2.19) ve (2.20) birlikte kullanı

larak su hareketi ile ilgili, (2.3) ile (2.4) birlikte kullanılarak da katı 
madde hareketi ile ilgili hesapların yapılacağı fark şernaları elde edile
bilir. ' 

3.1. Su Yüzü Kabarma Eğrisi Fark Şeması: 

Bu fark şeması dikkate alınan akarsu boyunca akım derinliklerinin 
hesaplanacağı şemadır ve (2.16) ifadesinden elde edilebilir. 
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a X _ ujul aZ a ( U2 
) 

ah- - C.2 h - a X - h 29 

şeklinde yazılabilir. Burada aax ( 
2
u; ) hız yüksekliğinin x'e göre değişi

midir. Tabii akarsularda hız yüksekliğinin bu değişimi oldukça küçük ve 
ihmal edilebilir mertebede olduğu kabul edilirse : 

elde edilir. Buradan : 

elde edilir. Burada : 

dir. 

ah uiul az 
- - - - --

ax c.2 h ax 

ah Q2 

ax c. ı b2 h3 + i 

. az 
1=- 

ax 

b =akarsu genişliği , 

Bilindiğ i gibi (3.1) bağıntısı adi bir diferansiyel denklemdir 
ve 

ah ılh 

ax ılx 

yazılarak fark şeması 

ıl h = ıl x [ - c.2 ~ h3 + i] 
elde edilir. 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.1) ile verilen diferansiyel denklem şekil : 4 de görülen uı;unluğu 

L olan bir akarsu boyunca çözülecek olsun. O halde bu denklemin (3.3) 
fark şeması ile yaklaşık çözümünü bulmak için akarsuyu uzunluğu x olan 
belirli sayıda dilimiere ayırmak yeterli olacaktır (Bununla beraber yakla
ş ı k çözüm elde etmek için akarsuyu daima eşit uzunlukta dilimfere ayır
mak şartı yoktur) . Uzunluğu L olan akarsu jj dilime ayrılmış olsun. 

olur. Buna göre: 

ah - = 
ax 

ve 

yazılabil ir. 

ıl h -
ılx 

L = jj.ılx 

hi+1 - hı 
' (j = 0,1 ,2, jj) 

ılx 
(3.4) 

(3.5) 
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Bu şekil : 4 de görüldüğü gibi su yüzü profilinin membadan mansaba 
doğru hesaplanması halinde geçerli olan fark şemasıdır. Eğer su yüzü 
mansaptan membaya doğru hesaplanacak ise (3.5) şeması : 

h ı... ı = h1 + .6. x [c.2 ~: hı3 - i] (3 .6) 

halini alır . Burada : 

z 

i = _az = .6. z d. ax az ır . 

h. h 
ı tl j+2 

jto i+f . 
ı+2 j+3 -

L=JJ.tıx 

Şekil: 4 

3.2. Katı Madde Hesabında Kullanılan Farklar Şeması : 

Bu şema katı madde hareketi sonucu taban seviyelerinde meydana 
gelecek değişimierin hesaplanacağı şemadır ve daha önce de belirtild i ği 
gibi olayı tarif eden diferansiyel denklemlerden elde edilecektir. 

Bu kısmi diferansiyel denklemlerin çözümü için pek çok sonlu fark 
yaklaşımları teklif edilmiştir. Buna rağmen bu yaklaşımlardan herhangi 
birini kullanmadan önce bir kararlılık incelemesi yapmak ve kararlı çö
züm vereni belirlemek gerekir. 

Bu çalışmada Preissmann tarafından teklif edilen sonlu farklar yak
laşım şeması kullanılmıştır [5]. Genel olarak şekil : 5 deki operatörle 

az 
ifade edilen bu yaklaşımda (2.3) bağıntısında ki at diferansiyeli j . .6. X ve 

(j + 1) l!. x mesafelerindeki , aaq, diferansiyeli de n . .6.t ve (n + 1) .6.t za-
. X 

manlarındaki ağırlıklı farkların toplamı ile ifade edi lir. Buna göre (2.3) 
diferansiyel denklemi, 
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n+ 1 n+ 1 
s 1+, -s1 

Ax 

n+ 1 z n+ l - z " 

(1 - 4J ı ) Zı - Zı" + 4J ı J+ 1 J+ 1 + (1-e) s " J+ 1 -S," + e 
Ax Ax Ax 

= 0 

(3.7) 
sonlu farklar denklemi şeklinde ifade edilmiş olur. Burada s = dq, dir. 

4Jı = e =- 1- seçilerek 
2 
n+ l n n"-1 At ( n n n+ 1 n+ l ) 

z = Z + z1n-z1 - -- S - S ı + S - S i (3.8) 
l+1 1+ 1 A X J+ l J+ l 

Yapılacak bir kararlılık incelemesiyle görüleceği gibi Preissmann ' ın 
teklif ettiği yaklaşım şeması daima bir kararlı çözüm vermektedir. Bu 
kararlılık incelemesi aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

n+l 

n 

Şekli: 5 

(2.3) ve (2.4) diferansiyel denklemleri birlikte kullanılırsa : 

_ a~ + ~Cq. J . ~=o (3.91 a x du a x 

olur. Diğer taraftan (2.20) ifadesinden :~ terimi bulunur ve (2.1 9) da 

yerine konursa : 

olur. Burada : 

a, = 

az az 
- + C3-- = a, at a x 

(3.10) 

dq, 
9 du

C3=--
_g q - u 

u2 

taban seviye değişi ml erinin yayılma hızı 

~· 
du 

, sürtünmelerden ileri gelen sönümdür. 
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Görüldüğü gibi (3.10) ifadesi sönümü aı olan basit bir dalganın yayılma
sını veren diferansiyel denklemdir. Demek oluyorki basit bir dalga ha
reketi, taban seviyesi değişimlerinin yayılmasının matematiksel modeli 
olarak ele alınabilir. 

(3.10) ifadesindeki { ~ ve ~ ~ birbirlerine lineer olarak bağımlıdır. 
Böyle bir kısmi diferansiyel denklemin çözüm yüzeyleri karakteristik adı 
verilen doğrular boyunca yayılır. (3.10) ifadesindeki C3 bu doğruların 
eğimi olur. 

Tabii akarsularda Fr < 1 için C3> O olacağından (x,t) düzleminde bu 
karakteristik Şekil : 6 daki gibi bir doğru ile gösterilir. O halde (j + 1) . 

t 

n n 
/Karakteristik 

V 
/ 

V 
/ 

V 
f/ 

nH 

n 
jf1 - - - - - - j j X 

Şekil: 6 

(n + 1) noktasında kararlı bir çözüm aran ı rken C.F.L. (Courant- Friedrichs 
Lewy) şartı gereğince bu doğrunun altında kalan noktalardaki bilgilerden 
yararlanmak gerekir [ 4]. Örneğin, (j.n) ve (j + 1, n) noktalarındaki bilgi
ler. Eğer karakteristik doğrunun üstünde kalan noktalardaki bilgilerden 

az 
yararlanılıyorsa bu takdirde çözüm kararsız olur. Bu nedenledir ki -at 

az 
için daima ileri farklar (forward differences) ax için ise yaklaşıma göre 

geri farklar (backward differences) veya merkezi farklar (central diffe
rences) kullanılmalıdır. 

(3.10) bağıntısı Şekil : 5 deki operatöre uygun olarak sonlu fark denk
lemi (a ı = O, yani fiziksel sönümün sıfır olduğu sürtünmesiz akım hali) 
şeklinde yazılırsa : 

(1 - \jıı ) 
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n + 1 
Zı- ZJ" 

at 



olur. cpı = e = - 1- seçilip düzenlenirse : 
2 

n+ 1 n+ 1 
(1 +C,) z - (1 - C,) z" + (1-C,)z1- (1 +C,)zı"=O 

olur. Burada : 

l+1 ]+ 1 

.it 
C, = C3- 

.ix 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

olup, Courant sayısı adını alır. (3.12) ile verilen şemanın kararlılık ince
lemesi, şemadaki her bir z terimi Fourier serisi'ne açılıp Argand diyag
ramı çizilerek yapılabilir. 

Buna göre : 

Burada : 

"+1 "+1 ikm (j + 1) ~X 
z=sk. e 
1+1 

n y" ikm (j + 1) AX z = ..,1 e 
)+ 1 

" ;
1 n lkmj A X 

ZJ =sı e 

.; i km j A X 
zı =..,ı e 

s : Fourier katsayıları 

k Seçilen periyodik dalga sayısı (Burada k = 1) 

m 

X 

1t 

L 

L 
jj 

jj Akarsu uzunluğunun .ix aralıkla bölünmüş bölüm sayısı 

Akarsuyun .ix aralıklı her hangi bir bölümün sıra numarasıdır. 

Böylece seriye açılan her bir z terimi (3.12) ifadesinde yerine konur ve 
düzenlenirse : 

..., n+ 1 

..( -i0 
A = r = ( 1 - C,) + C, e 

elde edilir. Burada : 

A = Büyüitme faktörü (amplification factor) 

0 =km .ix 

-i0 0 .. 0 d' e = cos - ı sın ı r . 

(3.14) ifadesi reel ve imajiner kısımlarına ayrılarak, 

(3.14) 
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A = [(1 - Cr) + Crcos 0 ] + i ( - Cr sin 0 ) (3.15) 

olur. Bu ifadede : 

a = (1 - Cr) + Cr cos 0 
b = (-Cr sin 0) 

alınarak , 

A=a + i b 

ve buradan A büyüitme faktörünün mutlak değeri 

!Al = v a2 + b2 (3.16) 

olur. (3 .16) ifadesi kullanılarak farklı Cr ve 0 değerleri için hesap yapı

lırsa daima : 

!Al = 1 (3.17) 

bulunur ki bu da Argand diyagramının yarıçapı !Al olan bir daire olduğunu 
gösterir, Şekil : 7. Demek oluyorki (3.12) şemasının kullanılmasında !::ı.. t 
ve f:J.. x ne değeri alırsa alsın sayısal hesap yapılırken hatalar büyümeye
cek aynı kalacaktır. Diğer bir deyimle kararlı yaklaşık bir çözüm elde edi
lecektir. 

reel 

-i 

Şekli: 7 

Burada kararlılık incelemesi için her ne kadar aı fiziksel sönümü ih
mal edilmiş ise de sayısal çözüm aranırken hesaplara dahil edilmiştir. 
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3.3. Taban Seviyeleri Değişimleri için Gerçek Çözüme Yakın Yakl .. 
şık Çözüm Veren Farklar Şeması : 

Katı madde hareketi için (2 .3) ile verilen süreklilik denklemi PREiSS
MANN şeması kullanılarak sonlu farklar denklemi şeklinde ifade edilmiş
tir. Bilindiği gibi sonsuz küçük farkların sonlu küçük farklar şeklinde ya
zılması sonucu diferansiyel denklemlerden elde edilecek gerçek çözüm~ 
lerle sonlu farklar denklemlerinden elde edilecek yaklaşık çözümler ara
sında farklar vardır. Bu nedenle sayısal çözümde kullanılan farklar şe

masından elde edilecek çözümün mümkün olduğu kadar gerçek çözüme 
yakın olmasını temin etmek gerekir. Bu husus (3 .8) ile verilen farklar 
şemasını, bütün terimleri Taylor serisine açarak yeniden yazmakla sağ

lanabilir. Bütün z ve s değerleri Şekil : (3.2) deki (j , n) noktasına göre 
seriye açılarak yazılırsa (3 .8 şeması : 

a z a s a t2 a3s ax2 a3z - +-+- . - - +- . --+ .... .. = 0 
at a X 12 axat2 12 atax2 

(3.15) 

şeklini alır . Bu, (2.3 ile verilen süreklilik denklemi ile karşılaştırıldığında 
ikisi arasında 

[ 
at2 ~s ax2 a3z ] 

t .e.= 12 . axat2 +12 . atax2 + .. .. .. (3.16) 

kadar fark olduğu görülür. Bu fark diferansiyel denklemin sonlu farklar 
denklemi şeklinde yazılmasından ileri gelen farktır ve kesme hatası 

(truncation error) adını alır. 

Demek oluyorki (3.8) şeması ile çözüm aranırken gerçek çözüm el
de etmek için seçilen at, ax +O değerlerinde t .e ->- O olmalıdır. Eğer 
t.e. ~ O oluyorsa bu takdirde farklar şemasından bu hatanın çıkarılması ge
rekir. Böylece : 

az as [ at2 a
3
s ax2 

a
3
z ] (3.171 at+ ax- 12 . axat2 + 12 . atax2 + .. ... . 

"'--y--1 "--y--) 

ı ll 

olur. 

Şekil : 8 dikkate alınarak (3.17) ifadesinin 1 ve ll kısmı diferansiyel
leri sonlu farklar şeklinde yazılırsa : 

( 
n+1 n+1) ( n+1 n- 1 ) 

a3 s - 2 s" + s - s ı - 2 st + sı 

1 
= __ s_ = 1+1 i+1 1..1.1 

axat2 ax.at2 
(3.18) 

a3 (t~ 2z~++ zn+
1
)- (z"- 2zt + z" ) 

ll = - z ·= 1+1 j-1 1+1 l-1 atax2 .:.....;. _ _ _ __:--,-a_t_._a:-'-x2 
(3.19) 
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olurlar. Eğer (3.17) ifadesi sonlu farklar denklemi şeklinde yazılır ve 
(3.18) ile (3.19) da yerine konursa: 

_.,.; // 
~ n+l 

~ ~ N i" 
i' 

i' 
n --r7 // 

" i' 

" " \ \ 
n-1 

j-1 j+l 

Şekil: 8 

n+1 n .ı- 1 nn at ( n+ 1 n+ 1 n- 1 n- 1) 
z = z" - 1.6 z1 + 1 .6 zı" + z - z" - - 1.6 s" - 1 .6 sı" + s - s1 - s + s1 

1+ 1 1+ 1 ı - 1 1- 1 a x ı + 1 ı + 1 ı+ 1 
(3.20) 

elde edilir. Bu gerçek çözüme daha yakın çözüm veren farklar şemasıdır. 

4- MATEMATiKSEL MODELiN SAYlSAL OLARAK ÇÖZÜMLENMESi: 

Gerek su ve gerekse katı madde hareketi için verilen (3.3) ve (3 .81 
veya (3.20) şemalarının istenilen bir akarsuya uygulanarak sayısal çö
züm elde edilebilmesi için ortaya konan matematiksel modelin komputer 
programının hazırlanması gerekir. Bu yazıya konu olan çalışma içerisin
de komputer programı PL 1 lisanında hazırlanmış olup IBM 370 sistemin
de test edilmiştir. 

4.1. Su Hareketi ile ilgili Hesapların Program içinde Sayısal Olarak 
Geliştirilmesi : 

Su yüzü profili hesabı için kullanılacak şema (3.3) bağıntısıyle veril
d iğine göre hesapların (h,.x) düzleminde bu şemaya uygun olarak geliş
tirilmesi gerekir. (Şekil : 9) . 

Bu maksatla uzunluğu L olan akarsu uzunlukları birbirine eşit jj di
lime bölünmüştür (Akarsu morfolojisine bağlı olarak bu dilimler eşit ol
mayabilir). (3 .3) 'e uygun olarak hesapların geliştirilmesi için görüleceği 
gibi bir sınır şartına ve bazı hidrolik ve geometrik verilere ihtiyaç var-

68 



dır. Bu çalışmada su yüzü hesabı mansaptan membaya doğru Runga
Kutta metodu kullanılarak geliştirilmiştir. Buna göre : 

· A x [ Q
2 

] h ı+ ı= hı + - 2- c .2 b2 hı3 - i 

h = hı +- . -•. A X [ Q2 i ] 
ı + t 2 c.2 b2 hı:! 

h ;~ 1= hı + A X [ Q l .. 3 - i ] 
c. ı b2 h ı ~ J 

2 

h;:·; = hı + A x [ 
2 
b~h ... 3 - i ] 

c. J+ 1 

h = - 1 h . 2 h.. + 1 h ... + _1 
!+ 1 3 ı 1- ! + 3 l+! 3 h ·

1 6 
(4.1) 

olur. Böylece akım derinlikleri hesaplandıktan sonra aynı yönde ortalama 
akım hızları , su seviyesi değişimlerinin CJ yayılma hızları ve Fr değer
leri hesaplanabilir. 

4.2. Katı Madde Hareketi lle ilgili Hesapların Program içinde S• 
yısal Olarak Geliştirilmesi : 

(3.8) ve (3 .20) bağıntılarından görüleceği gibi şemalar A x ve A t'ye 
bağlı olduklarından ve tabii akarsularda Fr < 1 için C3 > O olduğundan 
hesaplar (x,t) düzleminde ve membadan mansaba doğru geliştirilecektir. 
Sayısal hesabın yapılabilmesi için başlangıç anında akarsu boyunca dik
kate alınan her noktada z ve s değerleri ile (başlangıç şartı) memba sı

nırındaki z ve s değerlerinin (üst sınır şartı) bilinmesi gerekmektedir, 
(Şekil : 10). 

4.3. Akış Diyagramı : 

(Şekil : 9 ile 10) ve aynı zamanda hesapların gelişim yönleri de dik
kate alınarak hazırlanan komputer programının akış diyagramı (Şekil: 

11) 'de verilmiştir. 

h 
~ 

hj hj +1 ~jj 

ı 

j=o j+1 j+2 ~ lıx .. ı, 

" jj X 

l L J '( ---

Şekli: 9 69 



... 

t 
z t 6X ı. 

'( 

n n s 

l 
s 

' 2 l 
s 

{ 
1 l 

s 

n= o D 
~ X z,s .z,s z,s z,s z,s z,s z,s . 

j;;o 2 - - - - - - - - - - jj 

Şekil: 10 

5. KOMPUTER PROGRAMININ TEST EDILMESi VE ELDE EDiLEN 
NETICELER: 

5.1. Hesaplarda Kullanılan Veriler: 

i) Hidrolik ve geometrik veriler 

, ; Akarsu yatağı dikdörtgen kesitli ve başlangıç şartı olarak sabit bir 
eğime haiz olduğu kabul edilmiştir. 

7.0 

- Akarsu uzunluğu 
- Akarsu yatak genişliği 

· - Başlangıç taban eğimi 
- Dane çapı (Oso) 

- c. 
- 6. = p,-p 

p 
_:_ Porozite = E 

ii) Memba sınır şartı 

Akarsu taban seviyesi sabit 

z"j = O = 0.0 m . 

iii) Mansap sınır şartı 

10 Km . 
SO m. 
0.0002 
0.001 m. 
40 m112/ sn 

1.65 

0.35 

Mansap su seviyesi 7.0 m. ve 5.0 m. 
ı ' 

iv) Sayısal çözüm verileri 

AXı = SOO m. 6.t, = 1 hafta 
6.x2 = 1000 m. 6.t2 = 1/ 2 hafta 
jj ı = 20 6.t3 = 2 hafta 
jh = 10 

r. 



·~ . 
.. 
0 
Şekil : 11 



5.2. Kararlı Çözüm Veren Şemanın Kullanılması: 

Hazırlanan program önce sayısal çözüm için Preissmann şemasının 
işlerliğini görmek ve kararlı bir çözüm elde etmek bakımından (3.8) ba
ğıntısı kullanılarak test edilmiştir. 

5.1.1. Sabit debi ile çözüm 

Program farklı 4 sayısal veriler için test edilmiştir, (Şekil : 12). 

i) Ax = 1 000 m. jj = 1 O 

.at = 1 hafta 

h11" = 7.0 m. 

Q 

(m/sn ) 

Qo 

nn = 260 

- .at- = 604.8 
.ax 

t 

~n 

n=o D 
o 

j=o 

Şekil: 

2 . - -- ---------- jj X' 

12 

Test neticesinde elde edilen taban seviyeleri akarsu boyunca (x- z) 
düzleminde işaretlenerek taban seviyesinin değişimi elde edilmiştir, 
(Şekil : 13) . Akarsu boyunca dikkate alınan uzaklıklardaki taban seviye
lerindeki değişimler (.az) ise (Şekil : 14) de verilmiştir. Gerek (Şekil : 

13) ve gerekse (Şekil : 14) den görüleceği gibi akarsu tabanında mem
badan mansaha doğru hareket eden bir yığılma olduğu görülür. Akım hı
zının membadan mansaha doğru azalacağı ve q, = f(U) olduğu düşünü

lürse elde edilen bu sonuç katı madde hareketinin mekanizması ile uyum 
göstermektedir. 

Akarsu tabanında meydana gelen bu katı madde yığılması ve yığıl

manın mansaha doğru hareketi ile katı madde hareketi bakımından denge 
meydana geldiğinde akarsu tabanının haiz olacağı nihai eğim bulunabi
lir. Bu nihai eğim şekiller üzerine çizilmiştir . 
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ii) ~ oranı sabit kalmak şartıyle 
Ax 



Ax =SOO m . 
At= 1/2 hafta 
h 11" = 7.0 m. 

jj = 20 
nn = 520 

0.0 5000 10000 X (ml 0.0 ~--------....__ ________ ı.._ __ _ 

-0.5 

-1.0 

-1.5 

-2.0 

Taban seviyesi 
iZ 

(m) 

Şekil : 13 

• 

Hafta 

Hafta 

Hafta 

Hafta 

Hafta 

Hafta 

l = tO km. 
tıX= 1000m. 
JJ = 10 
tıt = 1 Hafta 

Ba,ıonoıc Akorau Tabanı 
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Bu sayısal verilerle elde edilen taban seviyeleri ile seviye değişim· 
leri (Şekil : 15 ve 16) da verilmiştir. Görüldüğü gibi (Şekil : 13 ve 14) 
de verilenden farklı bir sonuç elde edilmemiştir. 

0 .0 
0.0 

-0.5 

- 1.0 

-1.5 

-2.0 

Taban seviyesi 
l 

(m) 

5000 

Şekil: 15 

Hafta 

Hafta 

Hoflo 

Hafta 

Hafta 

10000 X(m) 

ı : 10 km. 
tıX: 500 m. 
jj: 20 
tı t : 112 Hafta 
n n: 520 

Ba,ıanoıç Akarsu Tabanı 
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Iii) Farklı mansap şartı ve farklı 

A t/Ax oranı ile : 

Ax = 500 m. 

At= 1 hafta 

hii" = 5.0 m. 

jj = 20 

nn = 520 

Elde edilen seviyeler ile seviyeler ile seviye farkları değişimleri 

(Şekil : 17 ve 18) görülmektedir. Bu şekillerden olayın fiziki özelliğinin 
aynen korunmuş olduğu görülür. 

iv) ....!_!_ oranı (iii) dekinin aynı kalmak şartıyle 
Ax 

Ax = 1000 m. 
At= 2 hafta 

hu" = 5.0 m. 

jj = 10 

nn = 260 

Test sonucu elde edilen neticeler (iii) dekinden çok az farklı oldu-

ğundan ayrı bir şekil üzerine çizilmemiştir. 

5.1.2. Ortalama Yıllık Hidrograf ile Çözüm: 

Olayın tabiattakine daha uygun veriler kullanarak çözümü bulmak için 
hazırlanan program sabit debi yerine değişken debi ile test edilmiştir. 

Bu maksatla (Şekil: 19) da görülen hidrograf veri olarak kullanılmıştır. 
Diğer sayısal veriler ise bölüm (5.1.1.) (iii) dekinin aynı alınmıştır. 

Elde edilen çözüm değerleri (Şekil : 20 ve 21) de görülmektedir. 

5.3. Gerçek Çözüme Daha Yakın Yaklaşık Çözüm Veren Şemanın 

Kullanılması : 

Bu bölümde (3.20) ile verilen Preissmann fark şemasının davranışı 

araştırılmıştır. Komputer programında (3.8) bağıntısı yerine (3.20) ba

ğıntısı kullanılmıştır . (3.20) bağıntısınd8n da görüleceği gibi şema (J-i) 
ve (n - 1) terimlerini ihtiva etmektedir. Bunun anlamı memba sınırından 

ve başlangıçtan önceki verileri kullanarak sayısal çözüme başlanacak ol

masıdır. Bu mahzuru önlemek için ilk A x, At için (3.8) bundan sonra

kiler için ise (3.20) şernaları kullanılmıştır, (Şekil: 22). 

Bu (3.20) şeması (j - 1) ve (n - 1} terimlerini j ve n terimlerine eşit 

kabul edilerakde çözülebilir. (Şekil : 23) . 

Zt=Z"ı-ı 

Sı" =S"1 - ı 

Zı"= Zı"-ı 

St=Sı"-ı 
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fm) 

5000 

Şekli: 17 

10000 X(m.) 

tıX= 500m 
6 t = 1 Hafta 
jj = 20 
nn = 520 

/6 SeM 

.... 5 SeM 
4 Sene 

3 Sene 

2 Sene 

1 Sene 

1/2 Sene 

Q = 0.5 
't' = 0.5 
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-05 

-1.0 

-1.5 

-2. 

z 
(m) 

5000 

Şekil: 20 

10000 X(m.) 

Cı X = 500 m. 
Cı t f Hafta 

9 s-
8 Sene 

Sene 
Sene 

Sene 

Sene 

Sene 

..... f / 2 Sene 

Bo,ıonc;ııç AIUırsu Taban· 
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Q) 
1\.) 

+llt 
(m) 

0.5 

0.0 

-!12 
(m ) 

0.0 1000 

j=o 1 

2000 3000 4000 5000 

2 3 4 5 

~ 

6000 7000 8000 9000 

6 7 8 9 

Şekli: 21 

·-

7 s~ne 
6 Sene 
5 Sene 

4 Sene 

3 Sene 

2 Sene 

1 Sene 

1/2 Sene 

10000 

10 

X( m, 



t 

n n 

2 

1\.. 

n=o~~~~az~~dı_._ 
o 
ll 

j=o 2 - - - - jj X -
( Q ) 

Şekil : 22 

ı 

~ 
ı 
ı--n n 

ı 
1---
ı 
L_ 
ı 

2 

f 
ı 
ı .1"' """ 
ı 1\. J 

n=o r 
ı 

c 
c - - -- C\1 

-
X 

ı 
ı- -- f- -- :._ - -,-- -,-- - ,----n-ı 

ı 
j-1 j=o 2 -- --- jj 

Şekli : 23 

5.2.1. Sabit Debi ile Çözüm : 

o 
ll 
c 

(3.42) ile verilen fark şeması bölüm (5.1.1) (iv) deki verilerle test 
edilmiştir. Elde edilen taban seviyeleri ve seviyelerdeki değişimler bö
lüm (5.1.1) (iv) dekinden çok az farklı o l muştur. Bu bakımdan şekil Qze-
ri nde ve r i lmemiştir. '-

5.2.2. Ortalama Yıllık Hidrograf ile Çözüm : 

Bu halde de program (5.8) '' de verilen ortalama yıllı k hidrogtaf, ve 



bölüm (5.1.1). (iv) deki verilerle test edilmiştir. Elde edilen akarsu ta· 
ban seviyeleri ile yarı uzunluk ve mansaptaki seviye değişimleri (Şekil : 
24 ve 25) de verilmiştir. 

0.0 5000 10000 X(m.) 
00----------------~~--------------~----------~~ 

-0.5 

-:1.0 

-1.5 

-2.0 

84 

z 
(m.) 

2 Sene 

Şekli: 24 
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Şekillerden görüleceği gibi debiye bağlı olarak taban seviyelerinde 
salınımlar meydana gelmektedir. Bu da yine olayın fiziksel yapısına uy
gun bir sonuçtur. 

6. SONUÇ: 

Tabii akarsularda katı madde hareketi nedeniyle taban seviyelerinde 
meydana gelen alçalma ve yükselmeler, olayın matematiksel modelinin 
sayısal yöntemlerle çözümü gerçekleştirilerek bulunabilir. 

Böyle bir matematiksel modelin çözümünün elde edilebilmesi için : 

i) Hesapların istenen yönde geliştirilmesi için dikkate alınan akar
suyun dış sınır şartları ile akarsu boyunca iç sınır şartlarının kesin ve 
tam olarak belirlenmesi , 

ii) Elde edilen matematiksel model şemalarının kararlı bir çözüm 
veren fark yaklaşımları ile test edilmesi, 

iii) Farklar şemasının gerçek çözüme yakın yaklaşık çözüm vere
cek şekilde düzenlenmesi, 

gerekmektedir. Yukarıdaki hususlara dikkat edilerek hidrolik ve geomet
rik verileri rastgele seçilmiş bir akarsu için teşkil edilen matematiksel 
model şernaları PL 1 lisanında hazırlanan programı ile sayısal olarak ye
ter derecede bilgi verecek zaman aralıkları için test edilmiş ve olayın 

fiziksel yapısına uygun sonuçlar elde edilmiştir. Böylece akarsu nihai 
rejimine ulaştığında (su yüzü eğimi taban eğimine eşit olduğunda) 
akarsuyun haiz olacağı eğim taban seviyesi değişim eğrilerinden bulu
nabilir. Aynı zamanda dikkate alınan akarsu bölümünün istenen kesimin
de zaman içerisinde tabanda meydana gelecek alçalma ve yükselmeler
de böyle bir çalışma ile belirlenebilir. 

Böyle bir matematik model su ve katı madde hareketinin diferansi
yel denklemleri kullanılarak elde edilir. 

Su hareketi için (2.1) ve (2.2) bağıntıları kullanılarak elde edilen 
(3.6) su yüzü profilinin hesaplanacağı matematiksel şemadır. 

(2.3) ve (2.5) ifadeleri katı madde hareketi için kullanılacak bağın

tılardır. (2.3) ifadesinin (3.7) bağıntısı ile verilen Preissmann sayısal 

yaklaşımı yapılarak elde edi len matematiksel model (3.8) bağıntısı ile 
verilmiştir. Bu ifade içerisindeki katı madde taşınımında akarsu yatağın

daki porozite de dikkate alınmıştır. 
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KESKIN KENARLI ŞAFT SAVAKlA BATMIŞ AKIM 

Yazan: 
NecaU ACIRALIOOLU (•) 

O zer 

Bu çalışmada, akım durumuna beliriemek maksadıyla keskin kenarlı şaft savak batmış 
akım problemi sonlu farklar metodu lle Incelenmiştir. Bu hedefe ulaşmak Için akım 
fonksiyonları hesaplanmış, bunlara tekabUl eden hızlar elde edilmiş ve neticeler grafik
ler hallnde ~erlendlrllmştlr. 

S U MMARY 

In this study, submerged flow in circular sharp crested weirs is 
investigat ed by using finite difference method. For this purpose, stream 
functions in the flow field are obtained for the case of potential flow 
and the velocities computed from stream functions have been plotted 
against the nondimensional flow field parameters. 

1. GIRIŞ: 

Keskin kenarlı şaft savak batmış akım problemi, çeşitli yönlerden 
birçok araştırmacı tarafından deneysel olarak incelenmiş olmasına rağmen 
[4, 5, 7, 9, 10], şimdiye kadar bu konuyu matematik modelde ele alan bir 
araştımaya raslanmamıştır. 

Yazar tarafından yapılan araştırmalar sırasında, standart kretli şaft 

savak akım alanı için elde edilen teori ve deney neticelerinin hızlar ve 
diğer bakımlardan iyi bir uyuşum halinde oldukları görülmüştür. [1]. Bu ça
lışmalarda potansiyel çözüm ile deneysel neticeler arasında yatay ve düşey 
hızlarda sırasıyla en fazla % 2 ve 20 oranında fark olduğu ve düşey hızlar
daki en büyük farkın savak içinde, çıkış kesitine yakın noktalarda bulun
duğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla pratik maksatlar için keskin kenarlı 

şaft savak probleminde, model deneyleri yapmaksızın zaman ve maliyet 
tasarrufu sağlayan matematik çözümle yetinilmesi mümkündür. 

Çalışmada, potansiyel akım yanında laminer akım için de çözümler 
aranmış, fakat bu sonuncu durumda çözümler, ancak küçük Reynolds sa
yılarında bulunabildiği ve dolayısıyla pratik olarak bir değer ifade etme
diği için değerlendirilmemişlerdir. 

(•) lnş . Y. Müh. I.T.Ü. Inşaat Fakültesi. 
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2. AKIM DENKLEMI VE SINIR ŞARTLARI : 

Savak akışı problemleri genellikle çevrintisiz akım kabulüne göre 
i ncelendiği nden [2, 6, 8] , keskin kenarlı şaft savak akımı çevrintisiz bir 
hareket olarak ele alınabil i r . Eksenel simetrik çevrintisiz akımlarda hem 
potansiyel hem de akım fonks iyonu Laplace denlkemini sağlar. Bu bakım· 
dan (Şeki l : 1) de gösterilen savağın akım karakteristikleri yalnız geo
met risine bağ l ı dı r . 

L 
V 
-
t 
ı 

® 
:ı:- H 

CD 

p 

D/2 

V 

'!' 
ı 

! 
ı 

ı 

.J 

Şekil : 1 - Savağın Geomet rik Değişkenleri 

Eksenel simetrik durumda akım fonksiyonu için yazılan Laplace denk· 
leminde, radya l ve düşey yer değişti rmeler (r, z). hazne su yüksekl i ği ne 

(H) ; akım fonks iyonu (tjJ) , maksimum akım fonksiyonuna oranlanarak bo
yutsuzlaştırma yapılırsa (yani r/H=R, z/ H= Z ve t!J/ t!Jm=F yazı lı rsal 

a2F 1 aF a2F 
-aR2 - R · -aR- + -a22- = 0 (11 

şeklinde , akım a l anında çözümü bulunmak istenen boyutsuz akım fonk
siyonu denklemi elde edilir. 

S ı nır şartları, akımın üst s ı nırını teşki l eden yatay su yüzeyi i le dü
şey simetri ekseni üzerindeki noktalarda boyutsuz akım fonksiyonu 1 
(yani F = 1.00); akım alt sınırı n ı meydana getiren hazne taban ı ve savak 
cidarı üzerindeki nokta larda ise sıfır (F = 0.00) olarak belirlenir. 

Hesap s ı n ı rı ve çıkış kesitinde sınır şart l arı , sınırın iç noktalarında 
ortaya çıkan ak ım fonksiyonu değerler i ne bağl ı olarak, üç noktal ı lineer 
bir dağılımla tarif ed i lm işti r. 
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3. ÇÖZÜM MiJODU VE UYGULAMALAR : 

3.1. Çözüm ~etodu ve Denklemin Sonlu Fark ifadesi : 

Matemati~ modele, sonlu farklar metodu uygulanmış ve böylece el
de edilen ce.l}rik denklem takımı, akım alanı için çok adımlı iterasyon tek
niği ile ~~ktronik makinada çözülmüştür. Hesaplarda kullanılan bir 
FORTRAt'ı! program tebliğin sonuna eklenmiştir. 

KJ1mi diferansiyelli (1) akım denkleminde, kısmi türevler yerine 
kare tıesap ağı için bulunan 

F,' = [F(J + 1,K) - F(J-1 ,K)] / (2H') 

F,'' = [F(J + 1,K) - 2F(J,K) + F(J - 1,K)] / H'2 

F.'' = [F(J,K+ 1) - 2F(J,K) + F(J,K- 1)]/ H12 

(2) 
(3) 

(4) 

şeklindeki 1. kat yaklaşımlı merkezi sonlu fark ifadeleri konur ve yeni 
ifade F(J ,K) 'ya göre çözülürse 

F(J ,K) = [F(J - 1,K) + F(J,K- 1) + F(J + 1,K) + F(J,K+ 1)]/ 4 

- [H'/YC(J ,K)] . [F(J + 1,K) - F(J -1,K)] / 8 (S) 

denklemin sonlu fark ifadesi bulunur. Burada, 

J ve K Sıra ile yatay ve düşey indisi , 

H' Boyutsuz ağ aralığını, 

F (J ,K) (J,K) noktasının boyutsuz akım fonksiyonunu, 

YC(J ,K) : (J ,K) noktasının boyutsuz radyal mesafesini , 

göstermektedir. 

Akım denkleminin 1 ve 2. kat yaklaşımlı çözümleri arasında pek kü
çük farklar olduğu bilinmektedir [1]. 

3.2. Akım Fonksiyonundan Hızların Bulunması : 

Eksenel simetrik durumda yatay ve düşey hızların, akım fonksiyonu
nun türevleri cinsinden bilinen ifadeleri, incelenen akım alanı boyutla
rına göre boyutsuzlaştırılırsa sırasıyla 

u = ( 1 / R) .F.'.\jlm/H2 

V =- (1 / R).F/ .\jlm/H2 

(6) 
(7) 

ifadeleri bulunur [ 1]. 

Debi için 0 = 27t\jlm bağıntısı geçerli olduğuna göre (6) ve (7) numa
ralı denklemlerde 0 / (27tH2) hız boyutundaki teri m, (1 / K) ile gösterilir 
ve türevl er yerine, sonlu farklardaki eşitleri yazılırsa, boyutlu hızlar için 

U (J,K) = [F (J ,K+ 1) - F (J ,K- 1) ] / [YC (J ,K) .2H'.K] (8) 

V (J 'K) =- [F (J + 1 ,K) - F (J -1 ,K)] / [YC (J,K) .2H'.K] (9) 
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eşitlikleri bulunur. Bu eşitliklerde, R.= ~m/(vH) şeklinde Reynolds sayısı 
tarifi göz önüne alınırsa (1/K) terimi (R •. v/H) şeklinde belirlenebilir. 
Burada v suyun kinematik viskozitesidir. 

Akım alanı için hesaplanacak boyutsuz akım fonksiyonlarından. yu
karıdaki eşitlikler yardımıyla belirli fiziki boyutlar için geçerli akış kat
sayılarından bulunacak debilere ve dolayısıyla Reynolds sayılarına göre, 
ağ noktalarının gerçek hız değerlerini bulmak mümkündür. 

3.3. Uygulamalar 

Matematik model sınırları, (P) savak yüksekliği ve H, kret yükü, (D) 
savak çapına eşit; hazne su yüksekliği (H) ise D'nin iki katı olacak şe
kilde tespit edilmiştir. (Şekil: 1) . 

Keskin kenar! ı şaft savaklarda batmış akım debisi O=c (ıt .D2/4). 

v' 2g.H, şeklinde tariflenince, P/ D> 0,5 için c akış katsayısının 0.511 de
ğerini aldığı bilinmektedir [5, 7]. 

Problemde, daha önce Çataklı [5] tarafından laboratuvarda yaptırı

lan keskin kenarlı şaft savak model boyutları esas alınarak. 0=0.32 m. 
seçilmiştir. Böylece deney modelinde tespit edilen kriterlerin aynı bo
ynttaki matematik modelde geçerliliği sağlanm ı ş ve hız neticeleri, bo
yutlu büyüklükler şeklinde elde edilmiştir. Bu boyuta tekabül eden ~ 
değeri 25. 13 ve R. ise 20536 bulunmuştur. 

Yukarıda butu~ 15J eşitli_ğinin ~ ""'me-er olduğundan çözümle
rin yakınsamaması bahis konusu değildir. 

9 X 9 ve 17 X 17 nokta için akım fonksiyonları bulunmuş ve iterasyon
da hesaplanan en son ve sondan bir önceki akım fonksiyonu farklarının 
bütün noktalardaki toplamının karesi, 0.0002'ye düşüneeye kadar iteras
yona devam edilmiştir . Çeşitli R. değerlerinde hızlar bulunmuş ve yal
nız R.=20536 için değerlendirmeler yapılmıştır. 

Akım alanı r = L/ 2 düşey eksenine göre 1. ve ll. bölge şeklinde ikiye 
ayrılarak değerlendirilm i ştir. 

incelenenden farklı oranda boyutlandırılacak savak modelleri ve pro
totipieri için benzer tarzda çözümler bulunabilir. 

4. DEGERLENDiRMELER : 

Keskin kenarlı şaft savakta yaklaşım ve çıkış hızları serbest bıra· 

kılarak bulunan potansiyel çözümlerden bir tanesi , akım çizgileri çizile
rek (Şekil : 2) de değerlendirilmiştir. Grafikte kullanılan H ı şebeke ağ 

aralığını göstermektedir. Çözümde, r = H hesap sınırında elde edilen bo-
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yutsuz akım fonksiyonu değerleri (Cetvel : 1) de z = O kesitinde bu
lunanlar ise (Cetvel : 2) de gösterilmiştir. 

Cetvel : 1 - Yaklaşım Sınırında Boyutsuz Akım Fonksiyonu Değerleri 

z/ H1 F z/ H1 F z/ H1 F z/ H1 F 

o 0.00 5 0.16 10 0.44 15 0.90 
1 0.03 6 0.20 11 0.52 16 1.00 
2 0.06 7 0.25 12 0.61 
3 0.09 8 0.31 13 0.70 
-4 0.12 9 0.37 14 0.80 

Yukarıdaki cetvelde gösterilen bu dağılırnlara göre hesap sınırında 

(10) 

şeklinde akım fonksiyonu dağılım formunu elde etmek için katsayılar mat
risi Gauss eliminasyonu ile bulunmuş ve z/H yerine Z koyarak akım fonk
siyonu kuadratik formu 
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Yatay mesafe/A~ aralıgı r/ H
1 
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6~--------~~--~~r-----~~~~--~16 F:1,0 
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:::.. "' lll 
Gl ... 
~ E :::3 
o 

>. ... 
~ 
:;:J 

40 

o.o 
48 3 16 

Yatay mesa fe r(cm.) 
Şekil : 2 - Potansiyel Çözüm Akım Çizgileri ( 17 x 17 nokta, 38 iterasyon) 



F=( -1,92 z~+4,16 z3 - 0,60 z2 +1.36 z)/3 

şeklinde elde edilmiştir. 

( 11) 

Bu akım fonksiyonu formuna tekabül eden hız dağılımı Ise (uo) orta
lama yaklaşım hızına bağlı olarak 

U=U0 (-2,56 z3 +4,16 z2 -0,40 z+1,36/ 3) (12) 

şekl inde elde edilmiştir. 

Kübik formda bir akım fonksiyonu dağılımı, yine katsayılar matrisin
den benzer şekilde , 

F= (0,80 z3 + 1,08 z2 + 1,12 z) /3 (13) 

ve bunun hız dağılım formu, 

U= Uo(0,80 z2 + 0,72 z+1 ,12/ 3) 

şeklinde bulunur. 

(14) 

(Şekil : 3) de hesap sınırı için yukarıda bulunan hız ifadelerinden 
elde edilen kübik ve parabalik hız dağılım grafikleri gösterilmiştir. 

/0) 

.X 
QJ 

lll 
.X 
::J 
>. 

>. 
41 
ll> 

::J 

1.0 

o ÜL--~i----'---___.J.-~ 
o 1.0 2.0 
Yaktaşma hızı/Ortalama h ı z 

u/uo 
Şekli : 3 - Hesap Sınınnda Hesaplanan Hız DaOılımı 

Aynı şekilde (Cetvel : 2) değerleri kullanılarak ve çıkış kesidi için 
2r/ D yerine Rı yazarak akım fonksiyonu için kübik formda 

F= ( -0,16 Rı3- 2,76 R ı2- 0,08 Rı +3,00) /3 

ve hız dağılımı için 

U= Uo( - 0,16 Rı2-1 ,84 Rı- 0,08/3) 

şekl inde bağıntılar elde edilir. 

(15) 

(16) 
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Cetvel : 2 - Çıkış Kesitinde Boyutsuz Akım Fonksiyonu Değerleri 

Eksenden Uzaklık : r/Hı ·~ ~' 4 

Boyırtsuz Akım Fonksiyonu : F 1,00 0,94 0,44 0,00 

Çıkış kesitinin bu hız dağılımı (Şekil : 4) de grafik olarak verilmiş
tir. Şekilden, potansiyel çözümlerde, deneyiere göre ortaya çıkan düşey 
hızlardaki farklılık daha açık olarak görülmektedir. 

N 

.c 
ro 
E 
ro 
1li --'-o ---
N 

ı::. 

If)-

~ -u-

:? --> 

Yatay mesafe 1 Çıkış yarı çapı 

rf( 0/2} 
Şekil : 4 - Çıkı' Kesitinde Hesaplanan Hız Daöılımı 

Akım alanının 1. bölgesi Için elde edilen yatay hız profilleri (Şekil: 

5) de gösterilmiştir. Savağın kret seviyesi üstündeki akım alanı nokta· 
larında hesaplanan düşey hızlar da (Şekil : 6) da verilmiştir . 

5. SONUÇ: 

Keskin kenarlı şaft savak problemi potansiyel akım teorisine göre 
çözülmüş ve bu çözüme tekabül eden hızlar bulunmuştur. Kret yükü , sa
vak yüksekliğine eşit bir akım alanı için, hesap sınırında ve çıkış kesitin
de hız dağılım formları elde edilmiştir. 

Akım alanı sınır şartları, incelenen probleme benzeyen durumlarda 
potansiyel çözüm neticelerinin gerçek akıma oldukça yakın olduğu billn
mesine rağmen, keskin kenarlı savağın kretinden sonra bir takım çev
rintilerin meydana geldiği ve batmış halde küçük olmakla birlikte savak 
içinde cidara yakın bir ölü bölge bulunduğu daha önce bu konuda yapı
lan araştırmalardan ortaya çıkan bir gerçektir. Bu bakımdan elde edilen 
hızlarla gerçek hızların ne derece uyuştuğu model deneyleri ile ortaya 
konmalıdır. 
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Şekil : 5 - 1. Bölgede Yatay Hız ProfiOerl (R1 = Yatay mesafe/Çıkı• Yarı çapı} 



Batmış halde savaktaki akımı belirlemek, savağa sifon ekleme veya 
şekil verme problemlerine ışık tutmak açısından, akıma hiç bir müdahale 
yapmaksızın en basit şekle göre akım durumunun ortaya konması ve kret 
bölgesi ile savak içi akımının bilinmesi faydalıdır. Uygulanan metod ve 
bulunan neticeler ile bu çalışmanın, yukarıda belirtilen hususlara ger
çeğe oldukça yakın ışık tuttuğunu ve mühendislik açısından yeter duyar
lılıkta çözümler verdiğini söylemek gerekir. 

mesafe 1 Çıkış yarıçapı . r/(0/2) 

150° 
2.0 3.0 

z/ p 

• 1.875 

o : 1.750 
--:-
c o 1.625 

"' 
• 1.500 0.8 > -> u 

> • 1.375 . . 1.250 
t-4 

-
N 

.c. • 1.125 ~ 

• 1.000 

• 0.875 

o 
N -
ı::. 

Yatay 

Şekil : 6 - Savak Kret Seviyesi Ostündeld Noktalarda DOfey Hızlar 

c 
C KESKiN KENARLI ŞAFT SAVAKTA BATMIŞ AKIM 
c 
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DiMENSiON Fl (17, 17). F (17, 17). YC (17, 17,) U (17, 17). 
V (17, 17). 

2 HATA (17, 17). THATA (99) 
READ (5,1) M,N,HT 



1 FORMAT (15, 15, F10. 2) 

c 
c SINIR ŞARTLARI 
c 

IS = M 
IV= N-
DO 10 J= 1, IS 
Fl (J ,N) = 1.00 
Fl (J ,1) = 0.00 

10 CONTINUE 

DO 20 K= 1, IV 
Fl ( 1, K) = 1 .00 
A = K 
B= N 
Fl (M, K) = (A - 1} / (B - 1) 

20 CONTINUE 

c 
c lC AG NOKTALARlNDA iLK TAHMiN 
c 

IP = M - 1 
IR = N- 1 

ı ,.. 

DO 30 J= 2, IP 
DO 30 K= 2, IR 
Fl (J , K) = 0.00 

30 CONTINUE 
DO 25 J= 1, IS 

250 WRITE (6,48) (FI (J,K) , K= 1 ,IV) 
48 FORMAT (15 F8. 2) 

c 
c AG NOKTALARININ BELiRLENMESi 
c 

H= HT/ (N - 1} -: 

DO 40 J= 1,1S 
DO 40 K= 1,1V 

40 ve (J ,KJ = (J - 1} *H 

c 
c iLK TAHMiNDEN BAŞLAYAN ITERASYON 
c 

ITS = D 
100 ITS = ITS + 1 

DO 50 J= 2,1P 
DO 50 K= 1,1R 
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c 

IF (J . FT. 4. AND. J. LT. 18. AND. K. E0.1) GO TO 50 
IF (. FO. 5. AND. K. GT. 1. AND. K LT. 10) GO TO 50 
IF (J . FT. 1. AND. J. LT. 5. AND. K. EO. 1) GO TO 78 
F (J ,K) = (FI (J - 1 ,K) + FI (J + 1 ,K) + FI (J ,K-) + FI (J ,K+ 1)) / 4 
2 - (H/ YC (J ,K))*(FI(J + 1,K) -FI (J - 1,K)) / 8 
GO TO 62 

78 F (J.K) = 2*FI (J .K+ 1) - (FI (J ,K+ 2)) 
62 HATA (J,K) = (F (J ,K) - FI(J ,K)) **2 

Fl (J ,K) = F (J,K) 

50 CONTINUE 
TH = O.O 
DO 55 J= 2,1P 
DO 55 K= 2,1R 
TH = TH + HATA (J,K) 

55 CONTINUE 
EPS = 0.0002 
THATA (ITS) = TH 
IF (ITS. E0.10) GO TO 60 
IF (ABS (THATA (ITS - 1) - THATA (ITS)) . GT. EPS) GO TO 100 

60 WRITE (6,102) ITS 
201 WRITE (6,202) THATA (ITS) 

DO 51 J= 1,1S 
51 WRITE (6,101) (FI(J ,K).K = 1,1V) 

101 FORMAT (1 X ,15 F8.2) 
102 FORMAT (17) -
202 FORMAT (F10.2) 

C BOYUTLU HlZLARlN BULUNMASI 
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RV = 25.13 
DO 67 J= 2.1P 
DO 67 K= 2,1R 
IF (J . FO. 5. AND. K. GT. 1. AND. K. LT. 10) GO TO 67 
U (J ,K) = ( (FI (J ,K+ 1) - Fl (J ,K- 1)) / (2*YC (J,K) *H)) / (RV) 
V(J,K) = ( (FI (J - 1 ,K) - Fl (J + 1 ,K)) / (2*YC ( (J ,K) *H)) / (RV) 

61 CONTINUE 
DO 63 J= 2,1P 

63 WRITE (6,106) (U (J,K)) , K= 2,1R) 
DO 64 J= 2,1P 

64 WRITE (6,107) (V(J ,K). K= 2,1R) 
106 ~ORMAT (1 X ,15F8.2) 
107 FORMAT (1 X ,15F8.2) 

STOP 
END 
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DOLUSAVAKLARDA DEBi KATSAVISI VE BASlNClN DEGiŞIMi , BASlNCA 
BAGLI OLARAK DOLUSAVAK GÖVDE PROFiLLERiNiN BELiRLENMESi 

Yazan : 
Turan KIZILKAVA(*) 

ÖZ E T 

Dolusavak karakteristiklerinin hesaplanmasında kullanılan değişik formüllerin mu
kayesesini yapmak, proje mühendisinin ihtiyaç duyduğu yeni formülleri kurmak gayeei 
ile DSi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Hidrolik Laboratuvarında bir araştırma yürütül
müştür. Bu makalede bu araştırmanın sonuçları konu edilerek dolusavak profilin:n 
Creager profili olması halinde debi katsayısının ve gövde üzerindeki basıncın su yü
küne ve savak memba yüzünün eğimine göre değişimi incelenmiştir. Ayrıca dolusavak 
gövdeleri üzerindeki basınçların hesap yolları verilerek, basınca bağlı olarak dolusavak 
profillerinin belirlenmesi anlatılmıştır. 

SU M MARY 

This invertigation was carried out at DSi Reserharc and Developman 
Department of the Hydraulic Laboratory in order to compare various for
mulas that can be used to calculate the characteristic of spillways and 
ti derive new formulas which is needed by project engineers. For spill
ways having Creager type- profles, the variation of the discharge coeffi
cients and the pressure distributions with respect to head on the spill
ways and the slopes of the upstream face of the spillways were obtained. 
The computational methods to determine the pressures on the spillway 
shuts were given and determination of spillway profiles depending on 
there pressures were also presented in this paper. 

1. GiR iŞ : 

Su yapılarında dolusavaklar, suyu membadan mansaba geçiren ya
p ıl ar olarak bilini r . Genell ikle yak laş ım kanal ı gövde, mansap kanalı , sıç

ratma eşiği veya enerji kırıcı tesisleri ihtiva ederler. Projelendirilmele
rinde emniyet ve ekonominin gözönünde bulundurulması gerekir. Bilin
diği gibi bu iki şart birbirine karşıt olup biri azalırken diğeri artar. Mü
hendisin önemli görevlerinden biride bu iki şartın optimum noktasını bul
makt:r. 

Dolusava k gövde karakterstik lerinin hesap lanmas ında 1 iteratürde de
ğişik formü llere raslanmaktadı r . Bu formül lerin mukayesesini yapmak, do-

r · ı lnş . V. Müh. DSI Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
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lusavaklar üzerindeki eksik olan araştırmaları tamamlamak mühendisin 
ihtiyaç duyduğu yeni formülleri kurmak gayesi ile DSi Araştırma ve Ge
liştirme Dairesi 2 No.'lu Hidrolik Laboratuvarında 1973 yılında bir araş

t ı rma modeli yapılmıştır (Foto : 1, Şekil : 1) . 

Dolusavak gövdelerinin profildeki şekilleri keskin kenarlı savağın alt 
nap eğrisine yaklaştırılmaya çalışılır. Dolusavakların kapaksız serbest ça
lışması halinde üzerlerindeki akım keskin kenarlı savaklar üzerindeki akı
ma benzer (Şekil : 2). Alt nap eğrisinin tepe noktasından itibaren man
saptaki kısmı y = ax" şeklinde bir parabol ile, menba taraftaki kısmı ise 
iki ayrı daire parçası ile gösterilebilirler. (Şekil : 3) . 

Dolusavak üzerindeki su yükü alt nap eğrisine tekabül eden su yü
küne eşitse nap gövde üzerine basmaz gövdeden de ayrılmaz. Bu durum
da gövde üzerindeki basınç sıfır olur. Dolusavak üzerindeki su yükü alt 
nap eğ risine tekabül eden yükten küçükse nap gövde üzerine bastırır ve 
gövdede üst basınç (pozitif basınç) mevcuttur. Su yükü alt nap eğrisine 
tekabül eden yükten büyükse nap gövdeden ayrılarak nap ile gövde ara
sı nda boşlu k teşekkül eder. Bu, gövde üzerinde alt basıncın (negatif ba
sınç ) teşekkül etmesine sebebiyet verir. Görüldüğü gibi dolusavaktarda 
alt bas ıncın sıfır değerine tekabül eden su yükü önemli bir büyüklük olup 
dolusavakların belirli bir karakteristiğini teşk i l eder. Bu büyüklüğe do
lusavaklarda proje yükü denir. HP ile gösterilir. 

Dolusavak profili eğrilerini boyutsuz olarak ifade etmek için profil 
denklemlerin in her iki tarafı Hp yüküne bölünerek gösterilir. 

Y = aX" _ Y_ = _ a _ X" 
Hp Hp 

.
V _ H n-ı ( X ) " -- - a P -
Hp Hp 

(1) 

Uygulamada A ve n değerlerine değişik değerler verilmektedir. 
Bunlardan en çok uygulananlar aşağıdaki gibidir. 

C reager profil i A = 0,50 n = 1,85 _:!..._ = 0,50 (~') ı ::; 
Hp Hp 

(2) 

Sm eta na profil i A = 0,461 n = 1,85 - = 0,461 - -
y ( X )ı .es 
Hp Hp 

(3) 

V ( y )2 Marchi profili : A = 0,556 n = 2 --- = 0,556 - -
Hp , H. 

(41 

2 - DENEY DÜZENi : 

• Batı Avrupa ve memleketimizde Creager profilleri çok uygulandığın-
dan bizde araştırmamızda Creager profilini kullandık, model dolusavağ;n 

fo ı 
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proje yükü Hp = 1 O cm. seçildi (Şekil : 3) . Deney şartlarının yerine ge
tirilebilmesi için model aşağıdaki kısımları ihtiva etti. 

1. Ölç savakları 
2. Dinlendirme havuzu ve susturucu 
3. Yaklaşım kanalı 

4. Dolusavak 
5. Tahliye 
6. Ölçüm tesisleri 

Modele, Türk Standartlarına uygun olarak imal ettirilmiş 90° lik kes
kin kenarlı bir üçgen savak, 0,50 m ve 1.00 m genişliğinde iki adet kes
kin kenarlı dikdörtgen savak konulmuştur. (Foto: 1) . 

:r 
a. 
X 

y 

Şekil : 2 - Ince kenarlı savaktan akım 

Yüzeysel gerilim dolayısıyle küçük debiterin dikdörtgen savaklarla 
ölçülmesinde hata olacağından küçük debiler 90° lik üçgen savaktan, bü
yük debiler ise 0,50 m ve 1,00 m lik dikdörtgen savaklar. daha büyük de
bilerde ise her üç savak birden kullanılmıştır . Ölçü savaklarının kullan
ma sınırları içinde çeşitli sebeblerle max. % 2 bir izafi hata yapılacağı , 

hata analizleri sonunda anlaşılmıştır. 

(Şekil : 1 ) de görüldüğü gibi dinlendirme havuzu 4,00 X 1,76 m. bo
yutunda olup mansap tarafını susturucu teşkil etmiştir. Susturucu 4 m. 
uzunluğunda 0,30 m. genişliğinde tel kafesten yapılm ı ş içi kireçtenmiş 

talaşla doldurulmuştur. Dinlendirme havuzu iki daire yayı parçası ile yak
laşım kanalına birleşmektedir. Yaklaşım kanalı akımın dolusavağa dik gel
mesini sağlamaktadır. Yaklaşım kanalının uzunluğu 2 m. genişliği 1 m. 
kret seviyesine kadar olan derinliği de 1 m. dir. 

Ölçüm tesisleri olarak iğneli seviye ölçü tesisleri ve manometreler 
kullanılmıştır . Gövde üzerine yerleştirilen iğneli seviye ölçü aletleri göv-
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~ 
Y/Hp 

CREAGER PRCFIL Hp = 10sm 

PROFiL DENKLEMi .!__ : o 5 ( .!__ ı '· 85 

Hp Hp 

X1 = 2 84 sm Y, = 1 27 sm 

R1 = 5. 30 sm R2 = 2 .35 sm 

X [sm] Y [sm] lg oL R [sm] 
0 .00 o 00 0 .00 o 00 
0 . 5 o o 02 0 .07 8 . 18 
1 .00 o 07 0 . 13 9 24 
2 00 o 25 0 .24 10 .89 
3 00 0 . 54 0 .33 12 . 42 
5. 0 0 1 39 0 .51 16 28 
7 50 2 94 o 72 22 93 

10 00 5 00 o 93 32 15 
12 50 7 . 55 1.19 44. 40 
15. 00 10 .59 1 31 60 . 12 
17. 5 o 14 08 1.49 79 . 79 
20. 00 18 02 1.67 103 71 
22. 50 22.41 1.84 
25 00 27.24 2 .02 

Şekıl : 3 

X/Hp 

BASINC Al lCI UÇLAR VE ÖLCÜM NOKTALARI 

KOORDiNATLAR 
NUMARALAR X [sm) Y[$rn] 

1 -2 .84 1. 27 
2 -1 .40 0. 21 
3 0 .00 0 .00 
4 5 .00 1. 39 
5 10.00 5.00 
6 15 00 10. 59 
7 20 00 18 02 



de teğetine dik istikamette yerleştirilmiştir . Bu suretle akıma dik istika
mette su derinliğini ölçmek mümkün olmuştur (Foto : 1). Gövde üzerine, 
iki adet kretin mansabına, bir adet krete, dört adette kretin mansabına 
olmak üzere sekiz adet basınç alıcı uç yerleştirilmiştir. Basınç alıcı uçlar 
dinamik itki hatasını asgariye indirecek şekilde tertiplenmiştir (Şekil : 4) . 

E 
E 
I.D 

€1 
Bakır bofy 6 mm 

bash k 

delik 

Şekil: 4 

Ayrıca yapılacak bütün ölçümler hata analizine tabi tutulmuş dolu
savak üzerindeki su yükünün ölçülmesinde 8 cm. su yükünden sonra mak
simum izafi hata % 1, su yükü küçüldükçe maksimum izafi hata artmak
ta ve 1 cm. su yükünde maksimum izafi hata % 8 olmaktadır. 
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Basınç ölçümlerinde ise maksimum hata A (: ) = 0,004 m. olarak 

hesaplanmıştır. 

3- DOLUSAVAK DEBi KATSAYILARI: 

Bilindiği gibi dolusavakların geçirdiği debiler : 

O = m L He \ / 2g He m v 2g = C O = CL He 1'
5 

formülü_ile hesaplanır. Bunlardan birinci formül batı Avrupa memleketle
rinde ikinci formül ise Amerika 'da kullanılmaktadır. Bu formüllerde m ve 
C, debi katsayısı olarak bilinmektedir. m boyutsuz bir katsayıd.ır, C ise 
boyutsal analizden görüleceği üzere, 

C = (m/sn2
) 

1
;

2 olmaktadır. 

Savak debisini veren bağıntıda m ve C sabit değildir. Su yüküne, yak
laşım hızına ve batıklık durumuna göre değişir. Yaklaşım hızının ve ba
tıklığın tesirinin olmadığı durumlarda, debi katsayısının su yüküne göre 
değişimi çeşitli araştırmacılar tarafından araştırılmış grafik olarak veril
miştir. Bu grafikler mukayeseli bir şekilde, şekil 5 de görülmektedir. 

Dolusavak debi katsayının su yüküyle değişimini tespit etmek için 
boyutsuz su yükünün He/HP nin 0,1 ,..., 2,3 değerleri a rasında 23 grup ola
rak 161 deney yapılmıştır. Her deney için debiler ve su yükleri tespit 
edilmek suretiyle m debi katsayıları tespit edilmiştir. 

Debi katsayıları düşey eksende su yükleride boyutsuz olarak yatay 
eksende işaretlenirse (Şekil : 6) daki gibi noktalar elde edilir. Bu nok-

talardan m= m,0 (~;rşeklinde bir eğri en küçük kareler metoduna göre 

(
H )o. 164 

geçirilmiş m = 0,4934 H: şeklinde bir denklem bulunmuştur. 

He/HP = 1 değeri için m = mo = 0,4934 olur. 

Dolusavak memba yüzü düşey olmayıp düşeyle 30° lik, 45° lik ve 
60° lik açı yapması hallerinde He/HP = 0,1 - 2,4 değerleri arasında her 
alternatif için 48 deney yapılmıştır . Debi katsayıları için yukardakine ben-

( 
H )o.ısı ( H )o. ıso 

zer şekilde 30° için m = 0,4872 H: 45° için m = 0,4823 H: ve 

( 
H )o. 1~3 

60° için m = 0,4774 H: değerleri bulundu. 

Dolusavak debi katsayıları dolusavağın memba yuzunun egımıne göre 
aynı grafik üzerine çizilirse (Şekil : 7) de neticeler mukayeseli olarak 
görülebilir. 
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Dolusavak debi katsayısına, su yükünün değişiminden başka, yakla
şım hızı, batıklık durumununda tesir ettiğini söylemiştik. Biz deneyleri
mizde dolusavak yüksekliğini büyük aldığımız için yaklaşım hızının debi 
katsayısına etkisini sıfıra indirdik. Aynı zamanda deney savağımız batıkta 
olmadığından debi katsayısına batıklığında bir etkisi yoktur. Dolusavak 
memba yüzünün düşey olması halinde debi katsayısının yüke göre deği
şimi aynı cins diğer eğrilerle mukayeseli olarak (Şekil : 5) de verilmiş
tir. Görülüyorki DSi Araştırma ve ·Geliştirme Dairesinde elde edilen eğri 
diğer eğrileri ortalamaktadır. Eğrinin deneyle gerçeklenen kısmı HE/HP 
nin O, 1 ile 2,3 değerleri arasında kalan kısmıdır. 

Eğriyi sağa ve sola bir miktar daha uzatmak suretiyle kullanmak 
mümkündür. Pratikte HE/HP nin 1,5 değerlerinden daha büyük değerleri 
kullanılmadığından eğrinin sağa doğru uzatılmasına ihtiyaç yoktur. Sola 
doğru ise eğri He/HP= 0,05 değerine kadar uzatılarak kullanılabilir. Hı:/Hp 

nin 0,05 değerinden daha küçük değerleri için eğriyi kullanmamak lazım
dır. Eğrinin bu kısmı deneyle gerçeklenmediğinden imajiner olarak nazarı 
itibare alınabilir. 

Dolusavak menba yüzü düşey olmayıp eğimli olursa bu durum debi 
katsayısını etkilemektedir. Dolusavak memba yüzünün düşeyle rı. açısı 

yapması halinde rı. açısı arttıkça aynı su yükünde debi katsayısı azalmak
tadır. 

, rı. açısının her değerine bir eğri tekabül etmektedir. rı. açısın ın her de
ğeri için bir eğri kullanmanın pratik olmadığı aşikardır . Bu eğrileri kul
lanma yerine yalnız memba yüzü düşey olan eğriyi kullanmak suretiyle 
rı. ya tekabül eden m değeri hesaplanabilir. 

m = mo ( ~: r Memba yüzü düşey (5) 

m" = ma0 ( ~: r Memba yüzü düşeyle rı. açısı yapılır. 

--= -- -- bulunur. 
:n a mao( He )na-n 
m mo Hp 

(6) 

Burada m a o , mo, na ve n sabit sayılardır . 

ma ( He )na- n 
-- oranı --

m HP 
debinin değişimine göre değişecektir. Bu 

değişim her rı. için hesaplanırsa ma / m ile He/HP arasında bir eğri çiz
mek mümkündür. ma / m ler ardinatta He/HP değeride apsiste alınmak 
suretiyle deney yapılan her rı. değeri için bir eğri çizilmiştir. (Şekil : 8). 
Bu grafik yardımıyla tecrübe yapılmayan rı. değerlerine ait ma /m değer
leri enterpalasyon yapmak suretiyle grafikten hesaplanabilir. Böylece de
bi katsayısı ma lar belirlenir. 
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En küçük kareler metoduna göre eğri denklemlerinin bulunmasında 
ve grafiklerin çizilmesindeki gerekli eğriler bilgi sayarlar yardımıyla he
saplandı. ilgili bilgisayar programları Araştırma ve Geliştirme Dairesinin 
Hi - 576 No.'lu Dolusavak şutları üzerinde Araştırma raporunda verilmiş
tir. 

4 - DOLUSAVAK GÖVDESiNDEKi BASlNÇLAR : 

Dolusavak üzerindeki su yükü proje yüküne eşitse nap gövde üze
rine basmaz gövdeden de ayrılmaz, gövde üzerindeki basınç sıfır olur. Su 
yükü proje yükünden küçükse nap gövde üzerine bastırır , gövde üzerin
de üst basınç (pozitif basınç) , su yükü proje yükünden büyükse nap göv
deden ayrılır , nap ile gövde arasında boşluk teşekkül ederek gövde üze
rinde alt basınç (negatif basınç) teşekkül eder. 

Dolusavak gövdesindeki basınçların teorik yoldan hesabı, Uiuffer ve 
R. Maitre tarafından aşağıdaki formülle yapılabileceği gösterilmiştir. 

Burada : 

~ = He- (He- D . cosa) (R;Dr 

p 

'Y 
= Su sütunu cinsinden basınç 

He = Enerj i yüksekliği 

D = Su derinliğ i 

a = Gövde profilinin yatayla yaptığı açı 

R = Gövdenin eğrilik yarıçapı, eğri dış bükey 

(7) 

Dolusavak membaı düşey olması halinde su yükünün muhtelif değer
lerinde gövde üzerindeki basınçlar deneysel olarak ölçülerek şekil 9 ,..., 
10 da verilmiştir . Burada maksimum alt basınçların kretin membaında te
şekkül ettiği görülmektedir. Mansaba doğruda alt basınçlar ı n değeri düş

mektedir. 

Aynı su yüklerinde , aynı noktalarda teorik olarak su yükünü yukar
daki formülle hesaplamak mümkündür. Formülün hesabında He enerji yük
sekliği teorik enerji yüksekliği olarak alınabilir . D su derinliği ise model
den ölçülerek tespit ed i lmiştir. Dolusavak gö\rdesi üzerinde D su derin
liğinin hesabı pratikte oldukça güçtür. Ancak bu araştırmanın devamında 
D su derinliğinin nasıl hesaplanacağı hakkında kolay bir yöntem verilmiş
tir. D su derinliğinin hesabına ait yöntemden bu yazıda bahsedilmeyecek, 

ayrı bir makale olarak verilecektir. ve R gövde profili belli olduğu için 
aşağ ı daki formülle hesaplanabilir. Gövde profi l i d ı ş bükeyse negatif iç 

bükey ise R eğrilik yarıçap ı pozitif a l ınmalıdır. 
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PROFiL DENKLEMi ~~ •O 5( ~~ )
0

" 

tg a. = Y' 

'1( 1 z 2 84 atn Y,ı127 11ft 

A1 • 5 30 am R2ı2 351rtt 

Şekli: 9 

Y'=~ 
d He 

Cosa. = --1
- -

1 +tg2 
(J. 

= [1 + y12]312 = [ (~)2]3;2 
R Y 1 + dHe 

d2Y 
dHe2 

(8) 

Creagear profilinin kret noktasında eğri l ik yarıçapı R =O dır. Dola
yısıyle kretteki basınç her durumda - oo çıkacaktır. Bunun fiziksel bir 

X 
anlamı yoktur. Dolayısıyle X = O değerinde hesap yapılamaz. Zaten H;:-

= 0,05 değerinde eğrilik yarıçapı R/ HP = 0,8179 olmaktadır. Görüldüğü 

gibi çok kısa bir mesafede ( ~P) = 0,05 mesafesinde eğrilik yarıçapı R/Hp 

sıfırdan 0,8179 değerine gelmektedir. 

Bu itibarla Creager profillerinde eğrilik yarıçapını belirli bir değer
den daha küçültülmemelidlr. Eğrilik yarı çapının minumum değeri kretin 
membaındaki dairenin yarıçapına eşit alınabilir. Burada, krette eğrilik ya
rıçapının minumum değerini kretin membaındaki dairenin yarıçapı ola-
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rak hesaplar yapılmıştır . Hesaplanan neticeler çeşitli su yüklerine göre 
(Şekil : 9- 10) üzerinde kesikli çizgilerle grafik olarak gösterilmiştir. 

Teorik neticelerle deneysel neticelerin birbirine yakın olduğu görülmek
tedir. 

ı 

ı 
! 

·[ 

' 

• vw., 1 
1 

1 

" 1 
~ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 
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Şekil: 10 

- ~NEYSEL EÔRI 

----TEORiK EÔRI 

Ancak Creger profillerinde krete yakın noktalarda eğrilik yarıçapı 

belirli bir değerin altına düşürülmemelidir. Krete yakın noktalarda teorik 
eğri ile deneysel eğri arası açılıyor, krette çok büyük farklar meydana 
gelmektedir. gelmektedir. Bu itibarla kretin mansabında belirli bir nokta
dan membadaki sıçrama noktasına kadar teorik neticeler kullanılmama
lıdır. Bahsedilen bölgede eğrilik yarıçapı sürekliliğini kaybetmekte bu se-

beble doğru netleeler çıkmamaktadır. Dolusavak profillerinin _:f_ = a 
HP 

( :p r şeklinde ikinci derece eğrisi olması halinde yukarda bahsedilen 

)(2 
mahsurlar mevcut değildir. Profil denklemi V = - - , şeklinde olan 

39,3 
Keban barajının dolusavağında ölçülen ve hesaplanan basınç eğrileri (Şe
kit : 11) de görülmektedir. Teorik eğrinin deneysel eğriyi gayet yakın
dan takip ettiği görülmektedir. Yukarda verilen basınç formülü yeter bir 
yaklaşıklıkla ikinci derece profiller için kullanılabilir. 
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R,::cf1.65rrı 

OENEYS!L SU YÜZÜ çiZGis'ı H= ZOnı 

Şekli: 11 

Profil üzerinde ölçülen basınçlar düşey eksende, mesafeler yatay 
eksende alınmak suretiyle her su yükü için bir basınç eğrisi çizmek 
mümkündür. Memba yüzü düşey Creager profili halinde deney sonucu 
çizilen eğriler (Şekil: 12) de verilmi ştir . Bu grafik yardımıyla istenilen 
su yükünde basınç hesapları yapılabilir. 

Önemli projelerde gövde üzerindeki basınçlar model deneyleri ile 
tahkik edilmelidir. 

Dolusavak memba yüzünün düşey, düşeyle 30° , 45° , 60° eğimli ol
ması halinde dolusavak kretinde basıncın He/HP oranına göre değişimi 
(Şekil : 13) de verilmiştir . Memba yüzün eğiminin artması ile aynı su 
yükünde alt basınlar azalmaktadır. Ancak kretten mansaha doğru gidil
dikçe alt basıncın değerlerine memba yüz eğiminin tesiri azalmaktadır. 

Düşey eksende debi katsayısı m yatay eksende P/y/ HP nin k:retteki de
ğerleri alınmak suretiyle memba yüzün durumuna göre eğriler çizilebilir 
(Şekil : 14). Krette alt basıncın artması ile debi katsayısı artmaktadır. 
Bu artış alt basıncın muayyen -bir değerinden sonra fazla olmamaktadır. 
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5 - BASlNCA BAGLI OLARAK PROFiLLERiN BELiRLENMESi : 

Uygulamada dolusavak profillerinin hangi proje yüküne göre çizile
ceği önemli bir konudur. Su yükü arttıkça debi katsayısının arttığını bili
yoruz. Debi katsayısını artırmakla daha küçük bir yapıdan daha büyük bir 
debiyi geçireceğimiz malumdur. Buda bizi ekonomiye götürecektir. 

Ancak dolusavaklarda su yüküde ila nihayet artırı lamaz. Daha ön
cede bahsettiğimiz gibi su yükü, proje yükünü geçerse nap gövdeden ay
rılır. Gövde üzerinde alt basınçlar teşekkül eder. Ancak zararsız belirli 
alt basınçlara müsaade edilirse projede ekonomi sağlanmış olur. Bu alt 
basınçların değeride napın gövdeden kopmadığı değerlerdir. Napın göv
deden kopması ile nap ile gövde arasında bir alt basınç bölgesi teşek
kül eder. Alt basınç su napını sifonlarda olduğu gibi çekerek debi katsa
yısının artmasını sağlar, alt basınç bölgesinde suyun buharlaşması ve 
dışardaki havanın su napını parçalamak istemesi dolusavak üzerindeki 
akımın dalgalanmasına ve titreşmesine sebep olur. Bu durum su çarpma
larına ve rezenonslara sebebiyet vereceğinden tehlikelidir. Bir ~üddet 
sonra napın parçalanması i le harici hava alt basınç bölgesine girer ve 
debinin ani düşmesine sebeb olur. 

Napın gövdeden kopmadığı zararsız alt basınçlarla debi katsayısı 

m = 0,52 ve C = m 2g = 2,30 değerine kadar ulaşabilir . Uygulamada 
debi katsayısının bu değeri geçmemesi gerekir. Debi katsayısının bu de
ğeri geçmesi alt basınçları artıracağından yapı için zararlıdır, bir müd
det sonra nap parçalanacağından akım sürekliliğini kaybeder. 

1 

Yapılan araştırmalarla napın gövdeden kapmadığı zararsız alt basınç
p 

ların max. değeri - = - 4 m. veya P = - 0,4 kg/ cm2 olarak bilinmek
Y 

tedir. Dolusavak profillerinin belirlenmesinde bu husus gözden kaçırıl-

mamalıdır. 

Profillerin alt basınca bağlı olarak belirlenmesinde aşağıdaki yol ta

kip edilmelidir. 

Genellikle dolusavak maksimum deşarj debisi veya maksimum su 

yükü bellidir. Debi katsayısının su yükü ile değişimini veren formüJde 

maksimum m = 0,52 alınarak HP proje yükü hesaplanır. 

kilir. 

120 

( 
H )o.•64 

m = 0,4934 H: Bu denklemde m ve He belli olduğundan HP çe-

( 
0,4934)1/0·164 

Hp= HE---
m 

HP = 0,724 He bulunur. 

( 
0,4934) 1/0-164 

HP= He---
. 0,52 

(9) 



Proje yükü hesaplanan profil - V_ = 0,5 ( - X_ ) ı 
35 

denklemiyle belirlen-
Hp Hp 

miştir . Ancak bu profilin kullanılıp kullanılamıyacağı savak sırtında teşek
kül eden alt basınçların değerleri hesap edildikten sonra belli olabi lir. 
Alt basınçların hesabında yukarda bahsedilen formüller kullanılabilir . An
cak Creager profillerinde krette eğrilik yarıçapının sıfır olması ve kret 
civarında eğrilik yarıçapının süreklilik arzetmemesi dolayısıyle alt ba
sınçların hesabında teorik yoldan ziyade (Şekil : 12) de verilen basınç 

grafiğinin kullanılmasını tavsiye edeceğiz . 

Dolusavak profillerinin - V = a (- X -)
2 

şeklinde iiknci derece eğrisi 
Hp Hp 

olması halinde alt basınçların hesabı teorik metodla yapılabilir. Dolus::ı

vak l arın kapakl: olması halinde alt basınçlar kapakların kısmı çalışma du
rumlarında ayrıca hesaplanarak kontrol edilmelidir. Kısmı kapak açıklık

l a rında kapak altında alt bas ınçların büyük olması halinde kapağın alt 
kenarlarının profil üzerindeki yeri mansaba kaydırılarak alt basınçların 
değe ri, zararsız alt bası nçlar değerine düşürülür. Kapakların alt kenarı

nın profil üzerindeki yeri mansaba kaydırılamıyorsa kapak geometrisi ve
ya dolusavak profil denklemi değiştirilir . 

Türk iyede inşa edilmiş ve inşa edilmekte olan barajların dolusavak

larında kabul edilen alt basınç değerleri aşağıdaki gibidir: 

Keban barajı dolusavağında 

Oymapınar barajı dolusavağında 

Karakaya barajı dolusavağında 

Aslantaş barajı dolusavağında 

Pjy = - 2,60 m. 
P/ y =- 1,80 m. 

Pjy = - 2,88 m. 
Pjy =- 1,50 m. 

Hp 
He -
o -
m 
c -
L -
g -
p -
J 
Ph= 
D 
R 

KULLANILAN SEMBOLLER 

Projede kabul edilen hesap yükü 
Dolusavak üzerindeki enerji yükü 
Debi 
Dolusavak debi katsayısı 

Dolusavak debi katsayısı 

Dolusavak kret boyu 
Verçekimi ivmesi 
Basınç 

Suyun özgül ağırlığı 

Su sütunu cinsinden basınç 
Su derinliği 

Eğri 1 ik yarıçapı 

(m) 

(m) 
(m3/sn) 
(Boyutsuz) 
(m/sn2) ı/2 

(m) 
(m/sn2

) 

(Kg/m2
) 

(Kg/m3
) 

(m) 
(m) 
(m) 
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